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Снятинська центральна районна
бібліотека
− це культурно-інформаційний центр із системою
збереження, упорядкування, подання інформації. Бібліотека забезпечує користувачам доступ до
найрізноманітнішої інформації, створює умови
для безперервної освіти, допомагає задовольняти
культурні, комунікаційні потреби. Соціокультурна і просвітницька діяльність книгозбірні сприяє
популяризації відомостей про визначні політичні,
історичні, культурні події в житті України та краю.
Основні показники бібліотеки
(станом на 1 січня 2013 р.)
Кількість бібліотечного фонду – 39 752 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 6 063 осіб.
Чисельність штатних працівників – 37 осіб.

Коротка історія бібліотеки

Любов до книги у Західній Україні популяризувало товариство «Просвіта», засноване у Станіславі
1877 р., Коломиї – 1890 р., Снятині – 1909 р. У створених читальнях формувалися невеликі бібліотеки.
Про наявність перших бібліотек у Снятині засвідчують дослідження М. Бажанського, який

стверджував, що наприкінці ХІХ ст. у Снятинській
бібліотеці ім. Маркіяна Шашкевича, що знаходилася
при церкві св. Архистратига Михаїла, були рідкісні
книги. До 1914 р. існувала ще велика Учительська
книгозбірня товариства «Взаємна поміч», що знаходилася у приміщенні Народної торгівлі, але в період
Першої світової війни була розграбована й знищена. Така ж доля спіткала і бібліотеку Українського
педагогічного товариства, і бібліотеку Снятинської
реальної школи. У 1930-х рр. у Снятинському повіті
нараховувалося 48 читалень.
У 1946 р. засновано Снятинську центральну
районну бібліотеку.
Відповідно до наказу Снятинського районного
відділу культури від 23 січня 1980 р., створено Снятинську централізовану бібліотечну систему.

Інформація про приміщення
бібліотеки
Спочатку районна бібліотека була розміщена
на першому поверсі двохповерхового будинку
на вул. Шевченка. Під час будівництва житлових будинків і розширення Снятинської ЗОШ
І–ІІІ ст. ім. В. Стефаника будівлю, де знаходилася бібліотека, знесли. Книгозбірню тимчасово

перемістили в будинок спортивного товариства
«Колос».
Згодом районна бібліотека отримала постійну
прописку в приміщенні райкому партії (колишній
будинок Повітової ради), де знаходиться і нині.
Будівля є пам’яткою архітектури, будувалася
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. за правління
бургомістра м. Снятина Титуса Немчевського.
У період Першої світової війни будинок Повітової ради був частково зруйнований. Його відбудова почалася за часів австрійської влади. У такому вигляді будівля залишилася до наших днів.
У рамках підготовки до святкування 850-ліття
першої письмової згадки про м. Снятин були проведені ремонтно-реставраційні роботи приміщення районної бібліотеки як пам`ятки архітектури
району.
Будівля Снятинської ЦРБ – це двоповерхова
споруда з підвальним приміщенням та великим
внутрішнім двором. Переступивши поріг бібліотеки перед відвідувачами відкривається великий
хол з колонами. Широкі кам’яні сходи, що ведуть на
другий поверх та великі прямокутні вікна додають
будівлі забарвлень минулого століття. Окрасою
книгозбірні є простора, світла читальна зала.

Будинок Повітової ради. Початок ХХ ст.

Снятинська ЦРБ. 2013 р.

Список використаної літератури
На першому поверсі функціонує Снятинська
центральна районна бібліотека для дітей, що зай1. Бажанський М. Творчий динамізм патріотизму моїх земляків
має 200 м2.
: гаслова енциклопедія / М. Бажанський. – Детройт, 1983. – 256

Основні характеристики
бібліотечного приміщення:

- площа бібліотеки – 400 м2;
- наявність читальної зали – 1 (45 місць);
- стан опалювальної централізованої тепломережі
та електричної мережі – задовільний;
- стан водопровідної та каналізаційної систем – задовільний;
- технічний стан будівлі – потребує косметичного
ремонту.

с.
2. Населені пункти Снятинщини: Історичне минуле, культурні
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2011. – 175 с. : іл.
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