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У 1891 р. громадськість м. Проскурова (нині 
м. Хмельницький) звернулася до губернатора з 
проханням відкрити громадську читальню. «Про-
скуровская Городская Библиотека в память поэта 
А. С. Пушкина» (таку назву мала читальня) була 
відкрита 6 лютого 1901 р.

У 1915 р. проскурівська Земська управа постано-
вила реорганізувати бібліотеку в повітову земську.

Коротка історія бібліотеки

– один із провідних культурних закладів області, 
духовна скарбниця вітчизняної та світової куль-
тури, втілена у друкованому слові, депозитарій 
краєзнавчих видань, інформаційно-методичний та 
координаційний центр із питань бібліотекознавства 
для бібліотек усіх систем і відомств області.

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

Кількість бібліотечного фонду – 637 000 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 12 100 осіб.
Чисельність штатних працівників – 81 особа.

Під час громадянської війни більшість книг із 
фонду міської бібліотеки втрачено. Відновила свою 
роботу бібліотека в 1921 р.

У 1923–1930 рр. та 1935–1937 рр. бібліотека була 
окружною, а з 1937 р. – знову міською.

У 1926 р. бібліотеці присвоєно ім’я Ф. Дзер-
жинського.

У березні 1941 р., у зв’язку з перенесенням об-
ласного центру з м. Кам’янця-Подільського до 
м. Проскурова, Проскурівській міській бібліотеці 
надано статус обласної.
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Будівля бібліотеки. 1950-ті рр.



Інформація про приміщення 
бібліотеки

«Проскуровская Городская Библиотека в память по-
эта А. С. Пушкина» була розміщена в одній із кімнат 
офіцерського зібрання 46-го Дніпропетровського пол-
ку на вул. Олександрівській (нині вул. Проскурівська).

З квітня 1944 р. бібліотека знаходилась у при-
міщенні колишнього міського казначейства на 
вул. Остаповича, 64 (нині вул. Театральна, 28). 
Будівля споруджена на початку ХХ ст. для потреб 
повітового казначейства.

У 1965–1967 рр. відбулася реконструкція при-
міщення бібліотеки, зроблено надбудову другого 
поверху.

Приміщення бібліотеки. 1950-ті рр.

Під час Другої світової війни фонди обласної біб-
ліотеки були знищені. Свою діяльність бібліотека 
розпочала 1 квітня 1944 р., відразу після звільнення 
м. Проскурова від німецько-фашистських військ.

У 1948 р. бібліотеці присвоюється ім’я письмен-
ника-земляка М. Островського.

Підпорядкована управлінню культури, туризму 
і курортів Хмельницької обласної державної ад-
міністрації, знаходиться в комунальній власності 
обласної ради.

На сьогодні приміщення не має статусу пам’ятки 
архітектури, але включене в перелік об’єктів, що 
заслуговують на увагу під час проведення тематич-
них екскурсій.

У 1990 р. було здійснено ескізне проектування 
реконструкції приміщення бібліотеки.

У 1993 р. бібліотеці додатково виділено два 
приміщення: частину одноповерхової будівлі на 
вул. Грушевського, 93, де розміщено відділ літе-
ратури іноземними мовами, і виведену з житлово-
го фонду квартиру на вул. Театральній, 24 – відділ 
книгозберігання.



- площа бібліотеки (пристосоване приміщення) – 
1 641,5 м2;
- наявність читальних залів – 4 (182 місць);
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – задовільний.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:
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