
Центральна районна бібліотека
Шепетівської районної централізованої бібліотечної системи

Поштова адреса: 30405 Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 54
Тел./факс: (03840) 5-24-27

Адреса електронної пошти: biblio_shepetivka@ukr.net
Адреса веб-сторінки в Інтернеті: www.shbiblio.at.ua



Історія бібліотеки розпочалася у 1919 р., коли Микола 
Островський, разом із друзями, за дорученням ревкому 
зібрав 700 книжок. Це була народна читальня, потім – 
масова народна бібліотека, пізніше – міська бібліотека. 

У 1925 р. бібліотеці присвоєно ім’я українського 
письменника М. Коцюбинського.

Під час Другої світової війни бібліотека була зни-
щена і відновила свою діяльність у 1945 р.

У 1955 р. бібліотеці надано статус районної.
Підпорядкована Шепетівській районній раді.

Коротка історія бібліотеки

Інформація про приміщення 
бібліотеки

– це інформаційний, культурний, дозвіллєвий центр 
району. Є методичним центром для 39 сільських бі-
бліотек районної централізованої бібліотечної сис-
теми. 

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

Кількість бібліотечного фонду – 66 191 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 5 006 осіб.
Чисельність штатних працівників – 19 осіб.

Центральна районна бібліотека 
Шепетівської районної 

централізованої бібліотечної системи
З 1967 р. бібліотека орендує приміщення на пер-

шому поверсі в правому крилі міського Будинку 
культури. Це двоповерхова цегляна споруда, зовні 
обкладена кахлями, побудована в 1960–1965 рр.

Абонемент. 2015 р.



Підсобне приміщення. 2015 р.

Книгосховище, що знаходиться в підвальному приміщенні. 
2015 р.

Читальна зала. 2015 р.

- площа бібліотеки – 509 м2;
- наявність читальної зали – 1 (55 місць);
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан – потребує капітального ремонту 
(кахель осипається, дах протікає). 

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:



Книжковий фонд. 2015 р.
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