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В історії розвитку НБ ХДУХТ яскраво відобра-
жена історія самого університету, витоки якого ся-
гають часів відкриття Харківського комерційного 

Коротка історія бібліотеки

– це сучасний навчальний, науковий і культурний 
центр, що працює за новітніми технологіями з ме-
тою розширення власних інформаційно-інтелек-
туальних ресурсів та ресурсів мережі Інтернет. 
У бібліотеці зібрано особливий фонд документів 
з питань технології харчування, обладнання та тех-
нічного сервісу харчових виробництв, готельного 
та ресторанного бізнесу, економіки, митної справи, 
товарознавства і торговельного підприємництва, 
менеджменту, маркетингу, обліку та аудиту, фі-
нансів і кредиту тощо.

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

Кількість бібліотечного фонду – 344 261 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 5 139 осіб.
Чисельність штатних працівників – 33 особи.

училища в 1888 р., де важливою ланкою у навчаль-
ному процесі була бібліотека училища.

У грудні 1911 р. губернські земські збори задо-
вольнили прохання Харківського купецького това-
риства про заснування на базі училища Харківсько-
го комерційного інституту. Міністерство торгівлі та 
промисловості заснувало інститут в 1916/17 навчаль-
ному році, але проіснував він до середини 1918 р. 
Студенти першого набору користувались бібліоте-
кою Комерційного училища.

У 1929–1930 рр. відбулася реорганізація вищих 
навчальних закладів, унаслідок чого в 1940 р. був 
відкритий Харківський інститут радянської торгів-
лі (ХІРТ), «спадкоємець» колишнього Комерційного 
училища, з бібліотекою.

Під час Другої світової війни інститут був зни-
щений, бібліотека – розграбована. Після війни ХІРТ 
було відроджено, заново створено матеріально-тех-
нічну базу бібліотеки.

У 1959 р. ХІРТ переїжджає в м. Донецьк, 
у м. Харкові залишається тільки заочний факультет. 
Книжковий фонд являв собою злиття фондів біб-
ліотек об’єднаних Харківського планово-економіч-
ного інституту споживчої кооперації та Київського 
комерційного інституту. Зі 120 тис. фонду близько 
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90 тис. примірників було перевезено у м. Донецьк. 
У харківській філії, тепер уже Донецького інсти-
туту радянської торгівлі, залишилася незначна 
кількість книг.

У 1967 р., відповідно до Постанови ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР від 7 березня за № 198 «Про за-
ходи щодо подальшого розвитку і поліпшення гро-
мадського харчування», на базі філії Донецького 
інституту радянської торгівлі був створений Хар-
ківський інститут громадського харчування (ХІГХ). 
Одночасно зі створенням інституту розпочала діяль-
ність і бібліотека.

Свій історичний шлях бібліотека долала як 
невід’ємна частина вищого навчального закладу, її 
назва змінювалася відповідно до назви закладу:

Інформація про приміщення 
бібліотеки

Комерційне училище. 1893 р.

Комерційне училище збудовано в 1893 р. за про-
ектом відомого архітектора О. М. Бекетова у стилі 
неоренесансу. Воно стало перлиною вул. Німецької 
(нині вул. Пушкінська) і всього м. Харкова. У цій 
будівлі було розміщено приміщення бібліотеки

Цікавою є історія приміщення Харківського інс-
титуту радянської торгівлі. Близько 1890-х рр. було 
зведено трьохповерхову будівлю, згідно припущень, 
за проектом архітектора Б. Г. Михаловського у стилі 
бароко.

У 1929 р. до будівлі було надбудовано два поверхи 
за проектом архітектора П. Г. Крупко.

Нині на верхніх поверхах будівлі розміщено 
Харківський національний університет мистецтв, 

1967–1992 рр. – Бібліотека Харківського інститу-
ту громадського харчування;

1993–2001 рр. – Бібліотека Харківської державної 
академії технології та організації харчування;

З 2002 р. – Бібліотека Харківського державного 
університету харчування та торгівлі;

З 2010 р. – Наукова бібліотека Харківського 
державного університету харчування та торгівлі.



на першому поверсі – магазини. З квітня 2011 р. на 
будівлі Харківського національного університету 
мистецтв ім. Котляревського (нині пл. Конституції, 
11/13) з метою відновлення історичного вигляду 
споруди встановлено нову скульптурну композицію 
грецького бога Гермеса (бога торгівлі та багатства), 
що спирається на корабельний штурвал, а поряд 
з ним – скульптури паротяга і літака. Автори – 
Олександр Рідний і Ганна Іванова.

З 1967 р. приміщення бібліотеки розміщувалося 
у житловому будинку на вул. Гуданова №4/10 і було 
дуже тісним (3 невеликі кімнати). Бібліотека мала 
один абонемент і одну читальну залу.

У 1970-ті рр. зведено учбовий корпус Харківського 
інституту громадського харчування. Автори проекту 
архітектори Б. Клейн, Н. Фурманова, за участю 
І. Попова. Корпуси інституту було розташовано 
в нижній частині Клочковських схилів. Динаміка 
ступінчастих аудиторій добре сполучається з 
рельєфом та висотним об’ємом, що завершує 
композицію.

У 1980 р. введено в експлуатацію нову шістнад-
цятиповерхову будівлю інституту на вул. Клочківсь-
кій, 333, де бібліотека отримала нові приміщення і 
знаходиться до сьогодні. Бібліотека займає сьомий, Будинок Глаткого. 1890 р.

Харківський інститут радянської торгівлі
на  пл. Тевелєва (нині пл. Конституції, 11). 1940 р.



восьмий і дев’ятий поверхи, де розміщено дві чи-
тальні зали на 120 місць, три абонементи, функціо-
нальні відділи бібліотеки.

У студентських гуртожитках діють дві читальні 
зали.

Приміщення, у якому знаходиться бібліотека, не 
витримує ваги бібліотечного фонду, який кожного 
року зростає. Бібліотека потребує нової будівлі. Це 
питання закладено у планах розвитку університету, 
але за складної економічної ситуації поки що не 
вирішено.

Пл. Конституції, 11. Будинок Глаткого. 2013 р.

Скульптурна композиція на будинку Глаткого. 2011 р.

Житловий будинок на вул. Гуданова, 4/10. 2013 р.



- площа бібліотеки – 827 м²;
- наявність читальних залів – 4 (240 місць);
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – потребує капітального ре-
монту.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:

Приміщення читальної зали № 1. 2013 р.

Електронний каталог у приміщенні 
інформаційно-бібліографічного відділу. 2013 р.

Приміщення читальної зали № 2. 2013 р.
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