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світу



Вступ

Бібліотека – не тільки неодмінний атрибут будь-якого 
навчального закладу, але й одне з найцінніших надбань 
нашої цивілізації. З сивої давнини книга була предметом 
особливої гордості її власника, надавала йому певного 
статусу – купувати і замовляти (переписування) книжки 
могли тільки заможні люди. Перші бібліотеки, як відомо, 
створювалися при дворах королів, князів, вельмож, при 
монастирях, храмах тощо. З появою книгодрукування книга 
стає доступнішою для народу, а відповідальність за 
збирання і зберігання писемної спадщини бере на себе 
держава. 

Сьогодні національні бібліотеки продовжують 
виконувати традиційні функції, які їм притаманні не одне 
століття, зокрема збереження документальної спадщини 
нації, науково-інформаційне забезпечення 
загальноосвітнього процесу, сприяння популяризації знань, 
інтеграції науки, освіти, культури й виробництва, 
проведення наукових досліджень у сфері науково-
інформаційної діяльності та бібліотечної справи, розробка 
стратегії розвитку бібліотек і науково-інформаційних 
центрів своїх країн тощо. 



Національна бібліотека України 

ім. В.І. Вернандського

Найбільша бібліотека України, 
головний науково-інформаційний 
центр держави. Входить до числа 
десяти найбільших національних 
бібліотек світу.

Заснована 2(15) серпня 1918 
року як Національна бібліотека 
Української держави, з 1988 року 
носить ім'я В. І. Вернадського.

Обсяг фондів — близько 15 млн. 
одиниць зберігання. Це унікальне 
зібрання джерел інформації, що 
включає книги, журнали, 
продовжувані видання, карти, ноти, 
образотворчі матеріали, рукописи, 
стародруки, газети, документи на 
нетрадиційних носіях інформації. 

Книговидача – 3,9-4 
млн. документів. 
Щорічні відвідування – 840000. 
Місць у читальних залах – 950. 

 http://www.nbuv.gov.ua

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/


Бібліотека має найповніше в державі зібрання пам'яток 

слов'янської писемності та рукописних книг, архіви та книжкові 
колекції видатних діячів української й світової науки та 
культури. 

Щорічно до фондів надходять 160-180 тис. документів 
(книг, журналів, газет тощо). 

У Бібліотеці понад 40 підрозділів. У Бібліотеці працюють 
понад 900 співробітників, з них бібліотечних — 65%, наукових 
— 20% і допоміжних — 15%. Інформація розміщується на 27-и 
поверхах, працюють 27 читальних залів. 

Що треба пересічному читачеві аби отримати 
позаминулорічний журнал і томи будь-якої книги? Спочатку 
реєстрація. Треба заповнити бланк, і тоді отримаєте читацький 
квиток. Далі вам відкривається шлях до каталогів і читальних 
залів. Але забрати книгу з собою не дозволять. Це лише для 
наукових співробітників, кандидатів та докторів наук. 
Літературу можна читати тільки у залі, але і це дозволяється не 
всім. Для пошуку і читання в інтернеті потрібен лише один 
документ – комп’ютер. 



Національна Парламентська 

бібліотека України

Бібліотека утворена 3 
березня 1866 р. як Київська 
російська публічна за 
розпорядженням царського 
уряду. Основою фонду стали 
приватна книгозбірня 
письменника і книговидавця 
В.Г.Барщевського та 
пожертви киян. На момент 
відкриття фонд бібліотеки 
налічував  19 книг у 667 
томах та 43 комплекти 
періодичних видань.



 У 1911 р. на конкурсній основі, на кошти, зібрані 
жителями міста через розповсюджену спеціальну облігаційну 
позику, для бібліотеки було споруджено спеціальне 
приміщення (архітектор З.Клаве). Воно є найдавнішою 
київською спорудою такого призначення, включене до переліку 
пам'яток архітектури початку ХХ ст. Збудоване в дусі 
італійського ренесансу, прикрашене зовні оригінальними 
архітектурними деталями, з ліпними орнаментами читальних 
залів, вишуканим обладнанням, коштовними сходами і 
масивними красивими люстрами, воно прикрасило центральну 
частину міста. 

На початку Великої Вітчизняної Війни, незважаючи на 
вжиті заходи, евакуювати фонди в глибокий тил не вдалося. В 
роки окупації бібліотека продовжувала працювати. Всього 
фашисти вивезли до Німеччини понад 51 тисячу томів найбільш 
цінних наукових видань. Решту (фонд налічував 271 660 
книжок), як і саме приміщення бібліотеки було повністю 
спалено за лічені дні до визволення Києва.. Відновлення 
бібліотеки розпочалося восени 1944 р. практично з нуля. 
Відбудована у своєму первісному вигляді, з новим фондом, 
вона знову відкрилася для читачів у 1954 р.

У 1957 р. бібліотека стала Державною республіканською 
бібліотекою УРСР імені КПРС. Розпочався новий етап її 
діяльності – як центру науково-методичної та бібліографічної 
роботи для масових бібліотеки республіки. Єдина в Україні, 
вона почала отримувати з 1962 р. всесоюзний обов’язковий 
повний примірник друкованих творів і змогла найбільш повно 
репрезентувати сучасну літературу.



Німецька національна 

бібліотека
Німецька національна 

бібліотека - це центральна 
архівна бібліотека і національно-
бібліографічний центр 
Федеральної Республіки 
Німеччини. 

В даний час весь наявний 
склад Німецької національної 
бібліотеки складає приблизно 
24,1 млн. одиниць, з НИХ 
приблизно 14,3 млн. в Лейпцігу, 
приблизно 8,3 млн. у  
Франкфурті-на-Майні і приблизно 
1,5 млн. в Німецькому музичному 
архіві.

Загальна книговидача на рік 
– 1,5 млн. документів. 

Загальна кількість місць в 
читальних залах – 805.

http://www.ddb.de

http://www.ddb.de/
http://www.ddb.de/


Російська національна 

бібліотека
Російська національна 

бібліотека (РНБ) - одна з перших 
публічних бібліотек в Східній 
Європі. Розташована в Санкт-
Петербурзі. Російська 
національна бібліотека належить 
до найбільших скарбниць 
культурної і історичної спадщини 
країни. Одна з найбільших 
бібліотек світу, вона містить 
найбільші зібрання видань 
російською мовою.
Російська національна бібліотека 
веде свою історію від 
Імператорської Публічної 
бібліотеки, яка була заснована 
16 (27) травня 1795 року 
високим велінням імператриці 
Катерини II. 

Книжковий фонд становить 
33 млн. одиниць зберігання. 

20 читальних залів на 2500 
місць. 

 http://www.nlr.ru

http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/


Імператриця Катерина особисто стежила за 
будівництвом бібліотеки і брала участь у зборі книг 
для бібліотечного фонду. 

В 1917 році бібліотека була перейменована в 
Російську публічну бібліотеку. У 1932 році 
бібліотеці було присвоєно ім’я М.Е. Салтикова-
Щедріна. 

У важкі дні блокади бібліотека не припиняла 
свою роботу; ціною неймовірних зусиль, в умовах 
браку палива і електрики її співробітники зберегли 
унікальні фонди бібліотеки. 

Сьогодні РНБ входить до числа найбільших 
бібліотек світу. Російська національна бібліотека 
забезпечує збереження більше 33 млн. книг і 
документів в різній формі, обслуговує щорічно 
близько 1,5 млн. відвідувачів, видає майже 14 млн. 
книг та інших документів



Російська державна бібліотека 

в Москві

 Заснована у 1828 році. 
 Книжковий фонд – 43 

млн. одиниць зберігання. 
 Щорічні надходження –

350 тисяч документів. 
 Щорічні відвідування –

1,6 млн. 
 Щорічна видача 

документів – 6,3 млн. 
 Читальних залів – 22. 

Місць в читальних залах 
– 2074. 

 Відкрита постійна 
електронна бібліотека. 

 http://www.rsl.ru, 
http://orsl.rsl.ru

http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://orsl.rsl.ru/


Бібліотека Конгресу США

Ця бібліотека заснована 
24 квітня 1800 року, коли 
президент США Джон Адамс 
підписав закон про 
перенесення столиці 
держави з Філадельфії до 
Вашингтона. У числі іншого, 
цей закон містив і пункт про 
виділення 5 тисяч доларів 
―на придбання книг, які 
можуть знадобитися 
Конгресу, і створення 
відповідного приміщення 
для їх зберігання‖.

Щорічна видача 
документів – 2 млн. 

Щорічні відвідування –
понад 1 млн. 22 читальні 
зали.

 http://www.loc.gov, 

http://catalog.loc.gov

http://www.loc.gov/
http://www.loc.gov/
http://catalog.loc.gov/


Книга Рекордів Гіннеса в даний 
час вважає Бібліотеку Конгресу 
―найбільшою в світі Бібліотекою‖.

Це твердження, очевидно, засноване на 
показниках площі, яку займає колекція; 
Бібліотека Конгресу заявляє, що її 
колекція заповнює приблизно 650 
миль (850 км.), тоді як Британська 
Бібліотека, як повідомляють, займає 
приблизно 388 миль (625 км.) полиць. 

Бібліотека Конгресу містить 
приблизно 130 мільйонів пунктів з 29 
мільйонами книг проти приблизно 150 

мільйонів пунктів з 25 мільйонами книг Британської 
Бібліотеки. Вважається, що друкарські авуари Бібліотеки 
Конгресу, якби вони були переведені в цифрову форму і 
збережені як простій текст, склали б 17 - 20 терабайт 
інформації. У Бібліотеки в даний час немає ніяких планів 
щодо систематичного перетворення в цифрову форму будь-
якої істотної частини своїх книг.



Британська національна 

бібліотека
Британська Бібліотека 

була створена в 1973 році 
завдяки Британському 
закону про Бібліотеки 1972 
року. До цього національна 
бібліотека була частиною 
Британського Музею. 
Старовинні книги і 
стародавні манускрипти, 
унікальні автографи і 
документи різних епох і 
культур, музей шедеврів і 
десятки кілометрів 
підземних книжкових 
сховищ - все це Британська 
національна бібліотека. 150 
мільйонів письмових 
свідоцтв історії слова, що 
пройшли крізь століття. 



Шлях у виставковий зал 
музею Британської 
національної бібліотеки, де 
зберігаються її шедеври з 
шедеврів, веде мимо 
дивовижної скляної башти в 
центрі будівлі. Вона 
пронизує наскрізь всі його 
поверхи. Щорічна видача 
документів – понад 1 млн. 

Щорічні відвідування –
понад 500 тисяч. 

Місць в читальних 
залах – 1176.

 http://www.bl.uk

http://www.bl.uk/
http://www.bl.uk/


Національна бібліотека Китаю 

 Заснована у 1909 
році. 

 Книжковий фонд 
становить понад 20 
млн. примірників. 

 Щорічний приріст 
фондів – 500-600 
тисяч. 

 Щорічні відвідування 
– 7 тисяч. 

 33 читальні зали на 
3000 місць. 

 http://www.nlc.gov.cn

http://www.nlc.gov.cn/
http://www.nlc.gov.cn/
http://www.nlc.gov.cn/


Національна парламентська 

бібліотека Японії
У 1948 році офіційно була 

відкрита Національна 
парламентська бібліотека Японії 
відповідно до ―Закону про 
Національну Парламентську 
бібліотеку‖. Спочатку 
приміщенням НПБ був палац 
Акасака. Сучасна будівля 
бібліотеки розташована в районі 
Нагатачо (Токіо з 1961г.) В травні 
2000 р. було відкрито відділення 
дитячої літератури.

У 2002 році відкрився філіал 
Національної парламентської 
бібліотеки - Відділ Кансай-кан. 

НПБ складається з Головної 
бібліотеки і її філіалів. Головна ж, 
у свою чергу, включає декілька 
відділів, в числі яких 
Адміністративний, Відділ 
дослідницької і законодавчої 
інформації, відділ НПБ в Уряді і 
Кансай-кан (на правах філіалу). 

Фонд – 12 млн. документів.
16 читальних залів на 1150 місць. 

 http://www.ndl.go.jp

http://www.ndl.go.jp/
http://www.ndl.go.jp/
http://www.ndl.go.jp/
http://www.ndl.go.jp/
http://www.ndl.go.jp/
http://www.ndl.go.jp/
http://www.ndl.go.jp/


Королівська бібліотека Бельгії

Бібліотека розташована в 
Брюсселі на Горі Мистецтв. 

Історія книжкових зборів, що 
пізніше виросли в Королівську 
бібліотеку починається ще в XV 
столітті, коли бургундські герцоги 
почали збирати манускрипти. У 1559 
році за наказом Пилипа II ці 
манускрипти було перенесено в 
палац Кауденберг в Брюсселі.

У 1731 році палац Кауденберг 
згорів, але велика частина 
бібліотеки була врятована. 19 
червня 1837 року указом уряду була 
утворена Королівська бібліотека 
Бельгії. Будівля бібліотеки була 
побудована в 1954-1969 роках. 
Будівлю займає площа в тринадцять 
тисяч квадратних метрів, загальна 
площа приміщень бібліотеки 
складає шістдесят сім тисяч 
квадратних метрів. Бібліотека має 
десять надземних і шість підземних 
поверхів. Загальна протяжність 
книжкових полиць - 150 



Олександрійська бібліотека

Найбільш відома бібліотека 
античності. Була частиною одного з 
головних наукових центрів античного 
світу Александрійського мусейона. 
Мусейон (музей святилище Муз) і 
бібліотека були створені і існували під 
час правління в Єгипті греко-
македонської династії Птолемєєв з  
початку ІІІ ст.. до н.е.

У сховищах бібліотеки було 
зібрано близько 500 тисяч сувоїв, 
серед яких рукопису Есхила, Софокла, 
Евріпіда і ін. У бібліотеці займалися 
видатні філософи, учені і поети, серед 
них Аполлоній Родосській, Евклід.

У світлі сьогоднішньої оцінки 
багатство античної бібліотеки 
Александрії дорівнювало 128 тис. 
сучасних томів. Після 400 років 
експлуатації приміщень, в 2007 році 
вона була закрита на термінову 
реставрацію, в ході якої будуть 
укріплені підлоги, встановлені ліфти і 
нова система кондиціонування[22], 
тому в даний момент бібліотека 
закрита для учених. Відстрочене 
відродження


