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Наукова бібліотека імені М. Максимовича ор-
ганізована разом з університетом у 1834 р. Основою 
її фондів стала «Кременецька колекція».

У 1920 р. університет реорганізовано в Київсь-
кий інститут народної освіти (КІНО). Книжковий 
фонд бібліотеки розподілився між КІНО, медичним 
та педагогічним інститутами, що відокремилися від 
університету. Частину особливо цінного фонду пере-
дано Всенародній бібліотеці України – нині Націо-
нальна бібліотека України імені В. І. Вернадського.

У 1933 р. КІНО за декретом уряду знову став уні-
верситетом.

З 1940 р. університетська бібліотека оформилася 
в самостійну адміністративну одиницю і отримала 
статус наукової.

Під час Другої світової війни частина книжково-
го фонду бібліотеки була конфіскована окупаційною 
владою і вивезена до Німеччини, а частина знищена 
в листопаді 1943 р. під час визволення Києва від оку-
пантів. Бібліотека відновила роботу в січні 1944 р.

У 1994 р. Науковій бібліотеці присвоєно ім’я 
першого ректора університету Михайла Макси-
мовича.

Коротка історія бібліотеки

є структурним підрозділом Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка, 
який забезпечує літературою та інформацією 
навчально-виховний та науковий процес універ-
ситету. Бібліотека виконує функції методичного 
центру для бібліотек вищих навчальних закладів 
України ІІІ–ІV рівнів акредитації, незалежно від 
їх відомчого підпорядкування, є опорною базою 
Науково-методичної бібліотечної комісії Мініс-
терства освіти і науки України, здійснює методич-
не керівництво бібліотеками вищих навчальних 
закладів міста Києва, Київської зони, України.

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

Кількість бібліотечного фонду – 3 365 032 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 40 002 особи.
Чисельність штатних працівників – 111 осіб.

Наукова бібліотека 
імені М. Максимовича



Будівництво окремого корпусу 
бібліотеки розпочалося в 1914 р. і  за-
вершилося в 1939–1940 рр. Будівля 
збудована у стилі неокласицизму за 
проектом архітекторів В. О. Осьма-
ка та П. Ф. Альошина як гуманітар-
ний корпус університету.

Бібліотечна будівля отримала си-
метричний фасад із вправно окрес-
леними та врівноваженими масами 
центрального підвищеного об’єму 
ризаліту і дещо нижчих коротень-
ких крил. Окрасою інтер’єру стали 
вестибюль, балюстрада, оформле-
на фігурними балясинами з білого 
мармуру, просторі читальні зали, 
наукові кабінети. Бібліотека разом 
з головним «червоним» корпусом 
університету складає цілісний архі-
тектурний ансамбль.

Інформація про 
приміщення 
бібліотеки

Вестибюль бібліотеки (вул. Володимирська, 58). 2013 р.
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- площа бібліотеки (пристосоване приміщення) – 
9 684 м²;
- наявність абонементів – 19;
- читальних залів – 23 (1 149 місць);
- комп’ютерної зали – 1 (47 місць).

Крім основних абонементів і читальних залів до 
складу бібліотеки входить розгалужена мережа чи-
тальних залів і абонементів, що знаходяться в інс-
титутах (при університеті), на факультетах, у гур-
тожитках.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:


