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Бібліотека створена 16 липня 1945 р. відповідно 
до наказу Рівненського обласного відділу охорони 
здоров’я № 256 від 14 липня 1945 р.

За роки існування змінювалася назва бібліотеки:
1945–2005 рр. – Рівненська обласна наукова ме-

дична бібліотека;
з 2005 р. – Комунальний заклад «Рівненська об-

ласна наукова медична бібліотека» Рівненської об-
ласної ради.

Бібліотека знаходиться в підпорядкуванні Управлін-
ня охорони здоров’я Рівненської облдержадміністрації.

Коротка історія бібліотеки

– інформаційно-бібліографічний, організаційно-
методичний центр, головне книгосховище медич-
ної літератури в області.

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

Кількість бібліотечного фонду – 201 000 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 6 150 осіб.
Чисельність штатних працівників – 16 осіб.

Комунальний заклад «Рівненська 
обласна наукова медична бібліотека» 

Рівненської обласної ради

Приміщення на вул. Шопена, де з 1946 р. до 2004 р. 
перебувала бібліотека

Читальна зала. 2012 р.



Інформація про приміщення 
бібліотеки

Обласній медичній бібліотеці в 1945 р. надане 
приміщення на вул. Сталіна, 30 (нині вул. Собор-
на). Будинок знесено.

З 26 вересня 1946 р. бібліотека переміщена 
в будівлю на вул. Шопена, 4. Будинок знесено.

У грудні 2004 р. бібліотеці надано приміщення 
на вул. Котляревського, 2, де вона займає 1/3 час-
тину будівлі. Будинок побудовано для виробничих 
потреб взуттєвої фабрики у 1970-ті рр.

Відділ комплектування 
та бібліотечної обробки літератури. 2012 р.

Відділ наукової методичної та інформаційної роботи. 2012 р.Читальна зала. 2014 р.



- площа бібліотеки (пристосоване приміщення) – 
463 м2;
- наявність читальних залів – 1 (20 місць);
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – задовільний.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:
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