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Бібліотека заснована 4 грудня 1951 р. як Хар-
ківська державна обласна бібліотека для дорослих 
у підпорядкуванні відділу в справах культурно-
просвітницьких закладів Виконавчого комітету 
Харківської обласної Ради депутатів.

25 вересня 1958 р. організовано методично-бібліо-
графічний відділ. Відтоді бібліотека виконує функції 
методичного центру для масових бібліотек області.

1970-ті рр. в історії бібліотеки стали періодом 
прогресивних змін. Започатковано процес цент-

Коротка історія бібліотеки

– це провідний просвітницький і культурний центр 
області, одна з найбільших публічних книгозбірень 
регіону, депозитарій краєзнавчих видань, науково-
інформаційний та науково-методичиний центр для 
бібліотек Харківщини.

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

Кількість бібліотечного фонду – 239 199 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 8 414 осіб.
Чисельність штатних працівників – 57 осіб.

ралізації бібліотек області, в якому обласна бібліоте-
ка займала провідне місце.

У 1984 р., відповідно до наказу Міністерства куль-
тури Української РСР, бібліотеці надано статус дер-
жавної обласної універсальної наукової бібліотеки. 

З кінця 1990-х рр. стартувала комп’ютеризація 
бібліотечної діяльності.

Нині бібліотека знаходиться в підпорядкуванні 
обласної ради.

Харківська обласна універсальна 
наукова бібліотека 

Вхід до бібліотеки. 2013 р.



Інформація про приміщення 
бібліотеки

Харківська ОУНБ знаходиться на першому по-
версі п’ятиповерхового будинку на вул. Коопера-
тивній, 13/2.

Рік будівництва будівлі – 1953.

- площа бібліотеки – 545,80 м2;
- наявність читальних залів – 2 (80 місць);
- наявність виставкових залів – відсутні (трансфор-
муються із читальних залів, абонемента та кори-
дорних приміщень);
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан приміщення – потребує косметич-
ного ремонту.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:
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