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Одночасно з відкриттям Львівської ветеринарної 
школи у 1881 р. почала працювати бібліотека.

Назва бібліотеки в різні історичні періоди:
1881–1897 рр. – Бібліотека Львівської цісарсько-

королівської ветеринарної школи;
1897–1919 рр. – Бібліотека Львівської цісарсько-

королівської ветеринарної академії;
1919–1941 рр. – Бібліотека Львівської академії 

ветеринарної медицини;

Коротка історія бібліотеки

– галузева наукова бібліотека, в якій зібрано до-
кументи з ветеринарної медицини та суміжних 
галузей.

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

Кількість бібліотечного фонду – 340 104 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 5 542 особи.
Чисельність штатних працівників – 56 осіб.

1941–1942 рр. – Бібліотека Львівського держав-
ного ветеринарного інституту;

1944–1946 рр. – Бібліотека Львівського ветери-
нарного інституту;

1947–1949 рр. – Бібліотека Львівського держав-
ного ветеринарного інституту;

1949–1954 рр. – Бібліотека Львівського ветери-
нарно-зоотехнічного інституту;

1960–1992 рр. – Бібліотека Львівського зоовете-
ринарного інституту;

1992–1994 рр. – Бібліотека Львівської академії ве-
теринарної медицини;
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Головний корпус ветеринарної школи. 2013 р.



Інформація про приміщення 
бібліотеки

Будинок студентів ветеринарної медицини 
на вул. О. Басараб, 1.

Початково бібліотека Львівської ветеринарної 
школи розмістилася на першому поверсі головно-
го корпусу і займала одну кімнату.

У 1893 р. бібліотека отримала нове приміщення 
з 3 кімнат на вул. Кохановського, 31.

У 1930-х рр. бібліотека переїхала на вул. Сталь-
маха, 1 (нині вул. О. Басараб, 1) у Будинок студентів 

1994–1998 рр. – Бібліотека Львівської академії 
ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького. 

З 2007 р. Наукова бібліотека Львівського націо-
нального університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С. З. Ґжицького.

Підпорядкування бібліотеки – Міністерство аг-
ропромислової політики та продовольства; Націо-
нальна наукова сільськогосподарська бібліотека 
НААН України.

Приміщення бібліотеки на вул. Кохановського, 31. 2013 р.



ветеринарної медицини, де розташовувалася на 2-
му і 3-му поверхах, займаючи дві великі зали і чо-
тири кімнати.

Нині в Будинку студентів ветеринарної меди-
цини знаходиться студентський гуртожиток № 1. 
На 3-му поверсі залишилася читальна зала № 2, де 
зберігаються стародруки.

З 1961 р. наукова бібліотека знаходиться у новозбу-
дованому головному корпусі навчального закладу 
на вул. Пекарській, 50, що зведений у 1954–1960 рр. 
у стилі неокласицизму архітекторами І. В. Жол-
товським, М. П. Сукояном та В. М. Аникіним.

Читальна зала № 2 в Будинку студентів ветеринарної 
медицини на вул. О. Басараб, 1.

Читальна зала № 2 в Будинку студентів ветеринарної 
медицини на вул. О. Басараб, 1.

Тильна сторона приміщення на вул. Пекарській, 50. 2013 р.



- площа бібліотеки – 765,2 м²;
- наявність читальних залів – 2 (200 місць);
- наявність виставкових залів – відсутні (виставки 
експонуються в читальних залах, на абонементах 
та веб-сайті бібліотеки);
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної системи – незадовільний;
- технічний стан будівлі – потребує капітального ре-
монту.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:

Читальна зала № 1 на вул. Пекарська, 50. 2013 р.
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