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Бібліотека створена в липні 1940 р. відповідно до 
постанови Раднаркому УРСР. 

Діяльність Чернівецької обласної бібліотеки була 
перервана війною і тимчасовою окупацією міста ні-
мецько-румунськими військами. Частина літерату-
ри була вивезена, а інша частина загинула в полум’ї 
війни. 

Коротка історія бібліотеки

є науково-просвітницькою, культурною установою 
м. Чернівців та області. Виконує роль обласного 
краєзнавчого депозитарію, веде книгообмін та єди-
ний обласний обмінний фонд. Надає методичну до-
помогу, координує свою діяльність з бібліотеками 
області, проводить краєзнавчу, науково-дослідну ро-
боту, організовує підвищення кваліфікації бібліотеч-
них працівників області.

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

Кількість бібліотечного фонду – 600 000 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 35 000 осіб.
Чисельність штатних працівників – 110 осіб.

Чернівецька обласна універсальна 
наукова бібліотека імені М. Івасюка

У 1944 р. після визволення м. Чернівців облас-
на бібліотека відновлює свою роботу і стає підві-
домчою відділу культурно-освітніх установ при 
облвиконкомі.

У 1950–1960 рр. бібліотека функціонувала як 
Чернівецька обласна бібліотека для дорослих. 
У ці роки вона активно розвивається, формуються 
фонди, відкриваються нові відділи, читальні спе-
ціалізовані зали.

У 1973 р. бібліотека отримує статус Державної 
обласної наукової бібліотеки.

У 1984 р., відповідно до наказу Міністерства 
культури УРСР № 1004 від 9 лютого 1983 р. «Про 
затвердження типового статуту і примірної струк-
тури державних обласних універсальних наукових 
бібліотек», обласним управлінням культури затвер-
джено Статут і структуру вже Чернівецької обласної 
державної універсальної наукової бібліотеки.

З 1991 р. бібліотека стала називатися Чернівець-
кою обласною універсальною науковою бібліоте-
кою, що є комунальною установою, заснованою на 
спільній власності територіальних громад сіл, се-
лищ, міст Чернівецької області.

Згідно з рішенням Кабінету Міністрів України 
від 8 червня 1998 р. № 843, Чернівецькій обласній 



Протягом двох місяців ішли пошуки приміщення для 
бібліотеки. Лише  9 вересня 1940 р. рішенням Чернівець-
кої міськради було виділено приміщення для обласної 
бібліотеки на вул. Панській, 36 (нині вул. О. Кобилянсь-
кої, 36), що складалося з 5-ти кімнат і великої зали.

У 1959 р., відповідно до рішення виконкому Чер-
нівецької міської ради депутатів трудящих від 25 
лютого 1959 р. № 100/4, Чернівецька обласна біб-
ліотека для дорослих була переведена з приміщення 
на вул. О. Кобилянської, 36 у пристосоване для бібліо-
теки приміщення на вул. О. Кобилянської, 47, де і захо-
диться в даний час. Чернівецька ОУНБ ім. М. Івасюка 
розміщується у 4-х пристосованих приміщеннях, які 
орендує в Чернівецької міської ради:

- основне приміщення – на вул. О. Кобилянської, 
47 (колишній житловий будинок);

- філія обслуговування юнацтва – на вул. Голо-
вній, 14 і 128 (перші поверхи вказаних житлових 

Інформація про приміщення 
бібліотеки

Зала каталогів. 2012 р.

універсальній науковій бібліотеці присвоєно ім’я 
Михайла Івасюка.

Бібліотека підпорядкована управлінню культури 
Чернівецької обласної державної адміністрації.

будинків передані бібліотеці міськрадою згідно 
з рішеннями № 524/13 від 14 листопада 2006 р. та 
№ 726/19 від 26.10.2010 р.); 

- відділ обласного обмінного фонду – на вул. Че-
люскінців, 16 (напівпідвальне приміщення житлового 
будинку передане міськрадою бібліотеці в 1975 р.). 

Приміщення бібліотеки на вул. О. Кобилянської, 
47 побудоване в 1891–1894 рр. у стилі неоренесансу, 
є пам’яткою архітектури місцевого значення (охо-
ронний договір № 22-4в від 5 серпня 1982 р.). Фа-
сад будівлі оздоблений архітектурними деталями. 



- площа бібліотеки – 2 000 м2;
- наявність читальних залів – 7 (300 місць);
- наявність виставкових залів – 7;
- стан опалювальної централізованої тепломережі 
та електричної мережі – незадовільний;
- стан водопровідної та каналізаційної систем – за-
довільний;
- технічний стан – будівля потребує капітального 
ремонту.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:

Перший поверх рустований виразним порталом, 
другий і третій поверхи прикрашають пілястри. Ві-
конні отвори увінчуються мандриками трикутної, 
напівциркульної та прямокутної форм. Поперечні 
карнизи розділяють поверхи фасаду, під дахом – ве-
ликий карниз тосканського профілю.

Читальна зала для науковців. 2012 р.

Інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку». 2014 р.



Внутрішній фасад бібліотеки. 2012 р.

Книгосховище. 2012 р.

Читальна зала. 2012 р.

Фото окремих фрагментів аварійності бібліотеки
Останні сорок років ремонтно-реставраційні 

роботи будівлі в повному обсязі не проводилися. 
На даний час приміщення перебуває в аварійному 
стані, зокрема книгосховище, внутрішній фасад 
і балкони. Через відсутність капітального фунда-
менту в усіх кімнатах і в підвальному приміщенні 
з’явилися тріщини. Дерев’яні перекриття будівлі 
також не витримують значної ваги розміщеного на 
них бібліотечного фонду.

Дирекція бібліотеки неодноразово зверталася 
з проханням щодо проведення капітального ремон-
ту, реставрації чи побудови нового приміщення біб-
ліотеки до органів державної влади та місцевого 
самоврядування.



Тріщини на абонементі. 2012 р.

Читальна зала філії обслуговування юнацтва пло-
щею 185,8 м² знаходиться на першому поверсі жит-
лового будинку на вул. Головній, 14, є пам’яткою 
архітектури місцевого значення (охоронний номер 
11/5-4в від 23 березня 1994 р.). Приміщення при-
стосоване, опалення – автономне, електромережа, 
водопровідна і каналізаційна системи – у задовіль-
ному стані. 

Абонемент філії обслуговування юнацтва в серп-
ні 2013 р. переміщено з аварійного приміщення на 

Приміщення філії, 
обмінного фонду

площі Соборній, 4 до відремонтованого на першо-
му поверсі житлового будинку на вул. Головній, 
128, площею – 268,6 м². У приміщенні є виставкова 
зала. Опалення автономне електричне, мережі про-
кладені в належному стані.

Обмінний фонд бібліотеки знаходиться в напів-
підвальному приміщенні на вул. Челюскінців, 16, 
площею 40,4 м². Будівля непристосована, непридат-
на для роботи, потребує капітального ремонту.

Приміщення читальної зали 
філії обслуговування юнацтва. 2012 р.



Фасад абонемента філії обслуговування юнацтва. 2013 р.

Фасад обласного обмінного фонду 
(напівпідвальне приміщення). 2014 р.
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