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З відкриттям школи в Квасилові 1871 р. організо-
вано громадську бібліотеку. Частину книг передали 
в фонд місцеві жителі зі своїх власних зібрань, ча-

Коротка історія бібліотеки Інформація про приміщення 
бібліотеки

сприяє реалізації державної політики в галузі куль-
тури і освіти, підвищенню культурного, загаль-
ноосвітнього, професійного рівня користувачів. 
Бібліотека забезпечує громадянам рівні права на 
бібліотечне обслуговування, незалежно від їх статі, 
віку, національності, освіти, соціального походжен-
ня, політичних і релігійних переконань, здійснює 
свою діяльність виходячи з особистих, соціальних 
та інших потреб представників територіальних 
громадян в інформації, спілкуванні, забезпеченні 
громадянських прав. 

Основні показники бібліотеки 
(станом на 1 січня 2013 р.)

Кількість бібліотечного фонду – 20 822 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 2 621 особа.
Чисельність штатних працівників – 4 особи.

Публічно-шкільна бібліотека 
смт Квасилова 

Рівненської районної ЦС ПШБ

Перша громадська бібліотека діяла в приміщенні шко-
ли та знаходилася на вул. Шкільній. Будинок не зберігся.

стину було придбано. Організатором громадської 
бібліотеки був чех-переселенець Франтішек Ше-
бор, який вчителював у містечку.

У 1960-х рр. бібліотека набула статусу Цент-
ральної районної бібліотеки Рівненського району.

Із січня 1979 р. у Рівненському районі почала 
діяти централізована бібліотечна система (ЦБС) і 
Центральну районну бібліотеку було переміщено з 
смт Квасилова до смт Клевані-2, а бібліотеку смт 
Квасилова перейменовано в міську.

У 2002 р. відбулася реорганізація бібліотечної 
мережі Рівненського району шляхом об’єднання 
публічних і шкільних бібліотек.

Сучасна назва книгозбірні – Публічно-шкільна 
бібліотека (ПШБ) смт Квасилова Централізованої 
системи публічно-шкільних бібліотек (ЦС ПШБ) 
Рівненського району. 

Бібліотека підпорядковується відділу культу-
ри і туризму Рівненської районної державної ад-
міністрації, Міністерству культури України.



Шкільний відділ бібліотеки. 2015 р.

Публічний відділ бібліотеки. 2015 р.

У 1950-х рр. бібліотеці надано окреме приміщен-
ня на вул. Рівненській, 33, що побудоване на початку 
ХХ ст. чехами-поселенцями. Нині це приватне по-
мешкання.

Фонд публічного відділу публічно-шкільної бі-
бліотеки смт Квасилова з 1993 р. розміщено в при-
міщенні Квасилівської селищної ради (колишньої 
будівлі управління заводу (нині ПАТ) «Рівнесіль-
маш»), побудованої у 1960-х рр. Бібліотека займає 
приблизно 1/3 частину третього поверху будівлі, ре-
шта площі приміщення належить селищній раді та 
Квасилівській дитячій музичній школі.

Шкільний відділ публічно-шкільної бібліотеки 
смт Квасилова з 1985 р. знаходиться в приміщенні 
Квасилівської середньої школи (нині – Квасилівсь-
кий НВК «школа-ліцей»). Бібліотека розташована на 
першому поверсі навчально-виховного комплексу, 
займає кутове приміщення.
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Публічний відділ:
- площа бібліотеки – 177 м2; 
- наявність читальної зали – 1 (12 місць);
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан – задовільний.
Шкільний відділ:
- площа бібліотеки – 93 м2;
- наявність читальної зали – 1 (12 місць);
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан – задовільний.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:


