
30 вересня 

— 

Всеукраїнський день 

бібліотек 



Всеукраїнський день бібліотек встановлено на відзнаку видатного вкладу 

бібліотек України у наукове і суспільне життя. Цей день є професійним 

святом для більш ніж 53 тис. працівників з більш ніж 40 тис. установ. 



Найстаріша бібліотека України — Наукова бібліотека 

Львівського національного університету імені Івана Франка, 

Львів 

Була заснована у 1608 році при Колегіумі Ієзуїтів, нащадком 

якого є сучасний Львівський університет. У 1784 році на базі 

зібрання колегіуму, дарунків меценатів і документів з лік-

відованих монастирів бібліотека була реорганізована. Фонд 

періодики цієї бібліотеки є найбільшим в Україні. 

Фонд — 3 млн. екземплярів, 

120 тис. стародруків. 



Найбільша бібліотека України — Національна бібліотека 

України імені В. І. Вернадського, Київ 

Фонд — 15,8 млн. екземп-

лярів 

Створення головної бібліоте-

ки країни розпочалось 2 серп-

ня 1918 р. законом Ради Мі-

ністрів Української держави, 

підписаним гетьманом Скоро-

падським.  

Головою комітету по заснуванню бібліотеки став 

Володимир Вернадський. У 20-х-30-х тут було ство-

рено Український бібліографічний репертуар та націо-

нальну бібліографію.  

Ім’я академіка Вернадського бібліотека отримала у 

1988 році, а статус національної — у 1996. 



Третя в історії — Глухівська центральна районна бібліотека, 

Сумська обл., м. Глухів 

Хоч Глухів зараз не є великим містом, 

проте у XVIII ст. він був гетьманською 

столицею і губернським центром Російської 

імперії. Саме тому третя за віком бібліотека 

була відкрита у 1790 році тут, при 

Глухівському повітовому училищі. 

У 1874 році бібліотека стала громадською. До 1969 

року бібліотека знаходилася в історичній будівлі 

поміщика Лютого. Нині це приміщення займає 

Глухівська дитяча бібліотека. 

Фонд — 85 тис. екземплярів 



Перша публічна бібліотека — Одеська національна наукова 

бібліотека, Одеса 

Фонд — 5 млн. екземплярів, 200 тис. 

рідкісних видань 

Заснована в 1829 році за підтримки графа М. С. 

Воронцова. Бібліотека стала першою публічною 

бібліотекою на території 

 України, і другою — у Ро- 

сійській імперії взагалі. У  

зв’язку з постійним розши- 

ренням фонду бібліотека 

переїздила декілька разів і  

нині розташована в будівлі 

1904 року архітектора  

Ф. Неструха. 

Має статус національної  

з 2009 року. 



Наймодерніша бібліотека України — Центр імені митрополита 

Андрея Шептицького при Українському католицькому 

університеті, Львів 

Фонд — 160 тис. екземплярів 

Український католицький університет повернувся 

у незалежну Україну з вигнання у 1994 році. Нині 

його бібліотека розташовується у відкритому у 

2017 році Центрі імені Митрополита Андрея 

Шептицького. Проект приміщення був розробле-

ний у німецькому архітектурному бюро Behnisch 

Architecte за участі  

львівського  

Chaplinskyy &  

Associates. Це перша  

за часи незалежності 

будівля, збудована  

спеціально для бібліо- 

теки. 



Найбільша бібліотека Автономної Республіки Крим — 

Кримська республіканська універсальна наукова бібліотека 

ім. І. Франка, Сімферополь 

Фонд — 900 тис. екземплярів 

Перша громадська бібліотека Сімфе-

рополя відкрилась у 1834 році. Через 

50 років була відкрита безкоштовна 

Тумановська читальня, яку власник 

заповів місту. У 1920 році вони були 

об’єднані у Центральну обласну 

бібліотеку Криму.  

В честь 100-річчя з дня народження 

Івана Франка отримала його ім’я. 

Нова будівля бібліотеки була відкрита 

у 2007 році. 



Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, Київ 

Фонд — 4,7 млн. екземплярів 

Заснована 3 березня 1866 року. Будинок 

бібліотеки зведений у 1911 році. 

У 1990 році була оголошена Державною 

бібліотекою України. З 1994 по 2016 мала 

назву Національної парламентської бібліотеки, 

у 2016 — отримала ім’я Ярослава Мудрого, 

власника першого легендарного київського 

книгозібрання. 



Львівська національна наукова бібліотека України імені 

Василя Стефаника, Львів 

Заснована у 1940 році як Львівська філія 

Бібліотеки Академії наук УРСР шляхом 

об’єднання націоналізованих радянською 

владою бібліотек. Бібліотеці було виділено 

приміщення колишнього монастиря 

кармеліток обутих, у якому раніше 

знаходився Оссолінеум – Національна 

бібліотека Речі Посполитої. 

 

У 1971 році бібліотеку названо на честь  

В. Стефаника. 

У квітні 2008 року отримала статус наці- 

ональної. 

 

Фонд — 7 млн. екземплярів 



Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка, 

Харків 

Фонд — 7,2 млн. екземплярів 

Створена в 1886 році як Харківська 

громадська бібліотека. Проект будівлі 

створено архітектором О. М. Бекетовим 

у 1901 році. 

У 1922 році бібліотеці присвоєно ім’я 

письменника В. Г. Короленка. 



Головна дитяча бібліотека — Національна бібліотека України 

для дітей, Київ 

Фонд — 520 тис. екземплярів 

Бібліотека була заснована 1 січня 1967 року 

як Державна республіканська бібліотека для 

дітей. Приміщення для неї було створено у 

1978 році, його оформленням займались 

видатні художники та скульптори.  

У 2003 році бібліотека отримала статус 

національної. 

Бібліотека розташованана на вулиці, що 

носить ім’я видатного польського педагога, 

письменника і лікаря — Януша Корчака. 



Головна технічна бібліотека — Державна науково-технічна 

бібліотека, Київ 

Фонд — 21 млн. екземплярів 

Київський філіал Державної наукової 

бібліотеки Наркомважпрому почав 

своє існування у березні 1935 року і 

став найпотужнішим її відділом. 

У 1960 році бібліотеці буда присвоєна назва 

Державної республіканської науково-технічної 

бібліотеки.  

Бібліотека займає приміщення у знаменитому 

будинку “літаючої тарілки”, що був збудований у 

1971. 



Головна історична бібліотека — Національна історична 

бібліотека України, Київ 

Фонд — 700 тис. екземплярів 

Заснована у 1939 

році на базі бібліо- 

теки митрополита  

Флавіана, книжко- 

вих фондів Анти- 

релігійного та Істо- 

ричного музеїв для  

сприяння розвитку  

історичної науки та  

освіти. Розташова- 

на на території На- 

ціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. 

У вересні 2009 указом Президента України бібліотеці надано ста- 

тус національного закладу. 



Головна медична бібліотека — Національна наукова медична 

бібліотека України, Київ 

Фонд — 1,6 млн. екземплярів 

Заснована 6 листопада 1930 р. як Київсь-

ка державна медична бібліотека Нарком-

здоров’я УСРР. Створена на базі фондів 

бібліотек Київського медичного інституту 

(нині — НМУ ім. Богомольця) та Київсь-

кого інституту удосконалення лікарів 

(НУОЗУ ім. Шупика).  

У 1969 році отримала власну 

будівлю — маєток Олександра 

Терещенка 1893 року. 

Має статус національної з 2006. 



Головна педагогічна бібліотека — Державна науково-

педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, 

    Київ 

Фонд — 600 тис. екземплярів 

Створення бібліотеки відбулося 30 жовтня 

1999 року, у другий Всеукраїнський день біб- 

ліотек, унаслідок об’єднання бібліотек Укра- 

їнського інституту педагогіки (нині — НАПН 

України) і Центральної освітянської бібліо-

теки МО України. Зібрання УНДІПу веде 

свою історію  

з 1869 року. 

 

У 2003 році бібліотеці присвоєно ім’я видатного педагога- 

гуманіста Василя Сухомлинського. 

 



Головна архітектурна бібліотека — Державна наукова 

архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного, 

    Київ 

Фонд — 420 тис. екземплярів 

Створена як Наукова бібліотека при 

Президії Української філії Академії 

архітектури СРСР 26 березня 1944 р. 

Одним із засновників був перший 

президент Академії архітектури УРСР 

Володимир Заболотний. 

 

 

Бібліотека була розташована у митрополичому домі 

Софії Київської, з 1985 року переїхала у приміщення 

Гостиного двору, а після пожежі у ньому в 2013 ро- 

ці — до приміщення при видавництві “Преса Украї- 

ни”.  

Ім’я В. Г. Заболотного бібліотека набула у 1998 році. 



Головна музична бібліотека — Харківська спеціалізована 

музично-театральна бібліотека імені К. С. Станіславського, 

   Харків 

Фонд — 159 тис. екземплярів 

Заснована у 1955 році за ініціативою про-

фесора, доктора мистецтвознавства Вале-

рія Айзенштадта, який став її першим керів-

ником. Швидко стала відома на всьому ра-

дянському просторі. 

 

 

 

У 1968 році бібліотека отримала сучасне 

 приміщення. З цього часу вона стала 

 регулярним місцем проведення концер- 

тів і художніх виставок. 



Наукова бібліотека імені Михайла Максимовича, Київ 

Фонд — 3,5 млн. екземплярів 

Бібліотека була організована разом з 

університетом у 1834 році. Будинок 

Бібліотеки зведений у 1939—1940 

роках у стилі неокласицизму за 

проектом архітекторів Василя 

Осьмака та Павла Альошина для 

гуманітарного корпусу університету. 

 

 

 

 

У 1994 році бібліотеці було присвоєно 

ім'я Михайла Максимовича, першого 

ректора Київського університету. 



Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка КПІ ім. 

  І. І. Сікорського, Київ 

Фонд — 2,7 млн. екземплярів 

Бібліотеку засновано у 1898 році. З 1980 

року бібліотека обслуговує користувачів в 

новому приміщенні, збудованому в центрі 

кампусу університету — на площі Знань. 

У 1998 році в дні святкування 100-річчя 

КПІ  бібліотеці присвоєно 

Ім’я Григорія Денисенка. 

В приміщенні бібліотеки встановлено 

Маятник Фуко, урочисте відкриття якого 

відбулося 24 лютого 2011 року. 



Наукова бібліотека Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова, Київ 

Фонд — 1,2 млн. екземплярів 

Історія бібліотеки простягається з 1834 

року разом з історією Педагогічного 

університету. Головний відділ бібліотеки 

розташований у будівлі Київського 

комерційного інституту 1906 року. У 

2005 році бібліотека отримала статус 

Наукової бібліотеки. 


