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Волинську державну обласну бібліотеку для 
дорослих, нині Волинська ДОУНБ ім. Олени 
Пчілки, створено за постановою обласного ви-
конавчого комітету «Про організацію музеїв і 
бібліотек по Волинській області» від 10 червня 
1940 р.

У роки Другої світової війни бібліотека була 
повністю знищена. Відновила свою діяльність у 
1944 р.

У 1967 р. бібліотека набула статусу універсаль-
ної наукової.

Постановою Ради Міністрів УРСР від 27 лютого 
1991 р. бібліотеці присвоєно ім’я Олени Пчілки – 
вченої, письменниці, громадської діячки.

Бібліотека знаходиться у підпорядкуванні облас-
ної ради, є об’єктом спільної власності сіл, селищ, 
міст Волинської області.

Коротка історія бібліотеки

До січня 1978 р. бібліотека знаходилася в при-
міщенні монастиря бернардинів – пам’ятці архітекту-
ри національного значення ХVІІІ ст. – на вул. Леніна, 2 
(нині – просп. Волі, 2, приміщення обласної бібліоте-
ки для юнацтва).

Сучасне приміщення бібліотеки на вул. Шопена, 
11 здане в експлуатацію у грудні 1977 р. Споруджене 
за типовим проектом (автор прив’язки до місцевості 
– архітектор А. Я. Бідзіля, м. Луцьк). Проектна потуж-
ність приміщення – 500 тис. томів. Будівля має 5 по-
верхів. У структурі будівлі – двоярусне книгосховище 
із системою вентиляції. У 1999–2010 рр. проведена 
реконструкція приміщення шляхом заміни системи 
опалення, спорудження модульної дахової котельні.

29 червня 2011 р. відбулося відкриття погруддя 
Олени Пчілки (автор – народний художник України 

Інформація про приміщення 
бібліотеки

– провідний просвітницький, культурний, науково-
інформаційний центр області; найбільша публічна 
книгозбірня регіону; депозитарій краєзнавчих 
видань; інформаційний та науково-методичний 
центр для бібліотек Волині.

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

Кількість бібліотечного фонду – 665 955 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 10 900 осіб.
Чисельність штатних працівників – 90 осіб.
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Микола Обезюк, архітектор – Микола Босенко). За-
мовник спорудження погруддя – Волинське обласне 
відділення Української бібліотечної асоціації. Того 
ж року у фойє другого поверху встановлена гіпсова 
копія погруддя письменниці.

Зона каталогів, фойє. 2007 р.

Фойє, третій поверх. 2013 р. Гіпсове погруддя Олени Пчілки, фойє, другий поверх. 2013 р.

Відділ читальних залів. 2013 р.



- площа бібліотеки – 5 500 м2;
- наявність читальних залів – 8 (300 місць);
- наявність актової зали – 1 (120 місць);
- наявність виставкових залів – відсутні (трансфор-
муються з відділів обслуговування та коридорних 
приміщень);
- стан водопровідної та каналізаційної систем – за-
довільний;
- електрична мережа – потребує ремонту, заміни на 
енергоощадну;
- технічний стан будівлі – задовільний.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:

Інформаційний центр. 2013 р.

Відділ краєзнавчої роботи. 2013 р. 

Актова зала. 2013 р. 



Відділ обслуговування читачів (абонемент). 2009 р.

Список використаної літератури

1. Стасюк, Л. А. Волинська державна обласна універсальна 
наукова бібліотека імені Олени Пчілки / Л А. Стасюк // 
Бібліотечна орбіта інформаційного суспільства: до 65-
річчя заснування Закарпат. обл. універс. наук. б-ки. – 
Ужгород, 2005. – С. 269–272.
2. Стасюк, Л. А. Історія обласної наукової бібліотеки у 
постатях її керівників (1944–2004 рр.) / Л. А. Стасюк // 
Минуле і сучасне Волині та Полісся: розвиток бібліотечної 
справи в краї: матеріали ХVІ Волин. наук. іст.-краєзн. 
конф., присвяч. 65-річчю Волин. держ. обл. універс. наук. 
б-ки ім. Олени Пчілки. – Луцьк, 2005. – С. 43–44.


