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1 березня 1939 р. за наказом Народного комі-
саріату освіти УРСР від 20 лютого 1939 р. № 1171 
«Про утворення обласних бібліотек в обласних 
центрах новоутворених Запорізької, Кіровоградсь-
кої і Сумської областей» Сумську міську бібліотеку 
для дорослих перетворено на обласну.

Під час Другої світової війни більшість книжко-
вого фонду втрачено. Після війни бібліотека відно-
вила роботу.

Коротка історія бібліотеки

Інформація про приміщення 
бібліотеки

– провідний просвітницький, культурний, нау-
ково-інформаційний центр області, депозитарій 
краєзнавчих документів, інформаційний та науко-
во-методичний центр для бібліотек Сумщини.

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

Кількість бібліотечного фонду – 589 418 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 37 923 осіб.
Чисельність штатних працівників – 146 осіб.

У 1997 р. відбулася реорганізація структури бібліоте-
ки з приєднанням до неї обласної юнацької бібліотеки.

Нині бібліотека – потужний інформаційний центр, 
що успішно поєднує виконання своїх традиційних 
функцій із сучасними технічними можливостями, з на-
данням доступу до ресурсів світової глобальної мережі.
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Новоутворена бібліотека розміщувалася в при-
міщенні музею. 

Сучасне приміщення бібліотеки. 2013 р.



Хол бібліотеки. Гобелен «Древо знань». 2013 р.

У 1941 р. приміщення музею зруйновано через 
бомбардування. Книги, що вдалося зберегти, ви-
везено до колишнього гуртожитку педінституту 
на вул. Фрунзе, 9.

Після війни бібліотека знаходилася за адресою 
Червона площа, 6, а з 1979 р. – на вул. Кірова, 140. 

20 квітня 1986 р. бібліотека отримала нове су-
часне приміщення на вул. Героїв Сталінграда, 10. 
Будівництво новобудови розпочалось у 1981 р. за 
оригінальним проектом, у вигляді квітки лотоса, 
розробленим сумськими архітекторами на чолі із 
заслуженим архітектором України Ю. С. Кобиля-
ковим.

Хол бібліотеки. 2013 р.

- площа бібліотеки – 7803,5 м²;
- наявність читальних залів – 8;
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем – задовільний; технічний стан будівлі й 
електричних мереж – задовільний.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:



Сходи в бібліотеці. 2013 р.
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