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Історія бібліотеки розпочалася з квітня 1834 р., коли 
у м. Сімферополі була відкрита «Громадська бібліоте-
ка для читання», що була однією з перших публічних 
бібліотек півдня Російської імперії. У жовтні 1890 р. 
у місті почала працювати Сімферопольська місь-
ка бібліотека та Туманівська безкоштовна читальня, 
книжковий фонд яких складався із зібрань «Громадсь-
кої бібліотеки» та особистої бібліотеки С. Б. Туманова.

Коротка історія бібліотеки

займає особливе місце у культурному житті півостро-
ва. Бібліотека є одним із найбільших книгосховищ 
Криму, ведучим державним культурно-просвітниць-
ким і науково-інформаційним закладом республіки, 
методичним центром для всіх кримських бібліотек, 
незалежно від їх відомчого підпорядкування.

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

Кількість бібліотечного фонду – 877 411 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 30 126 осіб.
Чисельність штатних працівників – 168 осіб.

24 грудня 1920 р., відповідно до наказу Кримрев-
кому, створена Центральна обласна бібліотека 
Криму на основі книжкових зібрань Тумановської 
бібліотеки, педагогічної, медичної бібліотек, бібліо-
теки товариства «Просвіта», бібліотеки Духовної се-
мінарії, а також приватних бібліотек, реквізованих 
радянською владою. Урочисте відкриття обласної 
бібліотеки відбулося 7 листопада 1921 р.

Кримська обласна бібліотека зазнала величезних 
втрат під час нацистської окупації Криму. Проте ча-
стину фонду працівникам бібліотеки вдалося вря-
тувати. У квітні 1944 р. книгозбірня знову почала 
свою роботу.
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Будівля Дворянського зібрання. 2013 р.



Інформація про приміщення 
бібліотеки

З 1925 по 2007 рр. бібліотека знаходилася в бу-
динку колишнього Дворянського зібрання, що ви-
різнявся своєю архітектурою та багатою історією. 
Відомо, що в роки Кримської війни (1853–1856) 
у приміщенні знаходився госпіталь, де працював 
видатний хірург Микола Пирогов.

30 серпня 2007 р. відбулося урочисте відкриття 
нового приміщення бібліотеки. Будівля побудована 
за проектом кримського архітектора В. М. Шеремета.

Сучасна будівля бібліотеки. 2013 р.

Абонемент

1956 р. у зв’язку зі 100-річчям з дня народження 
І. Я. Франка бібліотеці було присвоєно ім’я видатно-
го українського письменника.



- площа бібліотеки – 10 770,4 м2;
- наявність читальних залів – 8 (430 місць);
- наявність виставкової зали – 1 (додатково вистав-
ки експонуються в читальній залі та холі першого і 
другого поверхів);
- наявність актової зали – 1;
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – задовільний.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:

Хол другого поверху. 2013 р.

Аванс-зала. 2013 р.

Читальна зала гуманітарної літератури. 2013 р.



Читальна зала іноземної літератури. 2013 р. Читальна зала «Російський центр ім. О. Пушкіна». 2013 р.

Читальна зала періодичних видань. 2013 р. Інтернет-центр. 2013 р.



Електронна читальна зала. 2013 р. Хол біля відділу мистецтв. 2013 р.

Панорама другого поверху. 2013 р. Відділ каталогів. 2013 р.


