
Національна історична бібліотека України
(НІБУ)

Поштова адреса: 01015 м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 24
Тел./факс: (044) 280-46-17, 280-28-74, 280-80-43, 280-47-51

Адреса електронної пошти: nibu.kiev@ukr.net
Адреса веб-сторінки в Інтернеті: http:/www.nibu.kiev.ua



Бібліотека створена на підставі постанови Ради 
Народних Комісарів УРСР № 720 від 11 липня 
1939 р. «Про український історико-культурний за-
повідник “Музейне містечко”» (Всеукраїнське му-
зейне містечко – державний історико-культурний 
заповідник, створений 29 вересня 1926 р. ВУЦВК 
і РНК УСРР на базі Києво-Печерської лаври. Після 
Другої світової війни реорганізований у Києво-Пе-
черський історико-культурний заповідник).

Базовою основою фонду історичної бібліотеки 
стали книжкові фонди київського історичного та 
антирелігійного музеїв, серед яких особливу увагу 
привертали унікальні видання відомої бібліотеки 
Митрополита Флавіана.

Під час окупації м. Києва фашистськими загарб-
никами книжкові фонди були знищені та частково 
вивезені до Німеччини. Після Другої світової війни 
історичну бібліотеку довелось фактично створюва-
ти заново.

На підставі розпорядження Ради Міністрів УРСР 
№ 711 від 27 липня 1946 р. Державна історична біб-
ліотека УРСР поновила свою діяльність наприкінці 
1946 р. З 30 липня 1952 р. почалось обслуговування 
читачів.

Коротка історія бібліотеки

є культурно-просвітницьким, інформаційним, до-
кументно-комунікативним закладом, що забезпечує 
бібліотечне, бібліографічне, інформаційне обслуго-
вування користувачів і виконує функцію загально-
українського депозитарію та науково-дослідного, 
організаційно-методичного центру бібліотек у галузі 
історико-краєзнавчої бібліотечної діяльності з історії 
України.

Серед головних функцій НІБУ – науковий аналіз 
і прогнозування розвитку історико-краєзнавчої біб-
ліотечної діяльності, інформаційне забезпечення на-
укових досліджень у галузі вітчизняної історії, мето-
дична допомога регіональним книгозбірням з питань 
краєзнавчої роботи.

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

Кількість бібліотечного фонду – 752 999 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 4 212 осіб.
Чисельність штатних працівників – 127 осіб.

Національна історична бібліотека 
України



Спочатку історична бібліотека розміщувалась 
у корпусах 1 та 5 «Музейного містечка». Під час 
Другої світової війни приміщення бібліотеки було 
зруйновано.

Після війни бібліотека розміщувалась у двох 
кімнатах на вул. Володимирській, 2 у приміщенні 
Державного історичного музею загальною площею 
198 м2.

Згідно з постановою Ради Міністрів УРСР 
«Про розміщення Державної історичної бібліотеки 
УРСР» № 3631 від 8 грудня 1951 р., бібліотеці нада-
но приміщення на вул. Челюскінців, 17 загальною 
площею 564 м2.

У 1960 р. Державна історична бібліотека УРСР 
отримала приміщення – частину корпусу 29 – у му-

зеї-заповіднику Києво-Печерська лавра, а 13 бе-
резня 1962 р., відповідно до постанови ЦК КПУ 
та Ради Міністрів УРСР № 267 «Про заповідник 
Києво-Печерська лавра», додатково одержала при-
міщення в корпусі 24.

У 1992 р. фонди відділів депозитарного збері-
гання та абонемента розміщено в корпусах 23 та 35 
Музейного об’єднання «Києво-Печерський держав-
ний історико-культурний заповідник».Інформація про приміщення 

бібліотеки

У 2009 р. бібліотеці надано статус національної, 
відповідно до указу Президента України від 30 ве-
ресня 2009 р. № 780/2009 «Про надання Державній 
історичній бібліотеці України статусу національ-
ної».

НІБ України належить до сфери управління 
Міністерства культури України.

Приміщення НІБУ, корпус 23 



На даний час власного приміщення бібліотека не 
має, а орендує 4 корпуси площею 3189,3 м2 у Націо-
нального Києво-Печерського історико-культурного 
заповідника, а саме: корпус 23 (площа 276 м2 ), кор-
пус 35 (площа 411 м2), частину корпусів 24 (площа 
2152,3 м2) та 85 (площа 350 м2). Усі приміщення є 
пам’ятками архітектури національного значення.

Корпус 23, в якому розміщується відділ депо-
зитарного зберігання фонду, збудовано в 1904 р. 
за проектом архітектора (військового інженера) 
О. П. Середи для столярної майстерні. Тут виготов-
лялось і ремонтувалось церковне начиння. Будів-
ля – двоповерхова, побудована впритул до кріпосної 
стіни Верхньої лаври (Північний фасад). Архітек-
турне рішення – карниз простого профілю, міжпо-
верховий пояс, віконні завершення, підвіконні фі-
льонки. Стіни товщиною 75 см, викладені із жовтої 
цегли. Перекриття – цегляні своди на дерев’яних 
балках. Дах – вальмовий. Основні габарити: довжи-
на – 15 м, висота – 9,2 м, ширина – 6 м. 

Корпус 24, частину якого займає НІБУ, збудова-
но в 1902 р. за проектом єпархіального архітектора 
Є. Ф. Єрмакова. Двоповерховий Г-подібний у плані 
корпус призначався для чернечих келій і приміщен-
ня аптеки Лікарняного монастиря. У центрі його 

східного крила над покрівлею піднімається чоти-
ригранна башта з усіченими кутами – лікарняна 
дзвіниця. На схід і захід від башти в основу покрівлі 
вбудовано трикутні фронтони з датою будівництва 
корпусу. Фасад виконано в так званому «цегляному 
стилі». Композиція побудована на поєднанні гори-
зонтального (карниз, фриз) і вертикального (ризалі-
ти і лопатки, декоровані по першому поверху рус-
том). Кути будівлі по всій висоті декоровані рустом. 
Фундаменти – стрічкові, цегляні. Цоколі – цегляні. 
Цоколь і фасад – пофарбовані. Фасадний геомет-

Приміщення НІБУ, корпус 24 



ричний декор виконаний із цегли, пофарбований. 
Внутрішні стіни-перегородки також виконані із 
цегли й потиньковані. Міжповерхові та горищні пе-
рекриття – плоскі на дерев’яних балках. У коридо-
рах – цегляні склепіння. Парадні сходи розташовані 
в головному вестибюлі – одномаршеві, залізобетон-
ні, облицьовані плиткою. Підлога в підвалі та окре-
мих приміщеннях – бетонна, частково облицьована 
керамічною плиткою, у більшості приміщень – пар-
кетна.

Крокви даху – дерев’яні, покрівля з покрівель-
ної сталі. Система планування – коридорна, з одно- 
і двостороннім розміщенням приміщень. Ширина – 
15 м, висота – 13,2 м (із дзвіницею – 20,5 м).

Корпус 35 Національного Києво-Печерського 
історико-культурного заповідника розміщений 
уздовж південної частини стіни Верхньої лаври. 
Він являє собою двоповерхову прямокутну цегляну 
споруду (без підвалу), яка прибудована до кріпосної 
стіни в районі Печерських воріт. Споруджено в 1902–
1903 рр. за проектом архітектора Є. Ф Єрмакова 
для найбільшої на той час іконної та книжкової 
лавки. Стіни змуровані із жовтої цегли на вапняно-
глиняному розчині під розшивку «валиком». 
Перекриття – цегляні склепіння на металевих 

балочках. Система планування – коридорна 
з однобічним розташуванням приміщень. Декор 
головного північного та бічного східного фасадів 
виконано у «цегляному стилі». Архітектура фасаду 
ритмічна за композицією, з активним вертикальним 
та горизонтальним членуванням і складається 
з розвиненого вінчаючого і міжповерхового карнизів, 
лопаток, фільонок, сухариків та інших деталей. 
Віконні прорізи першого поверху прямокутні, 
другого – з лучковими перемичками. Під час 
будівництва пам’ятку обладнано водопостачанням 

Приміщення НІБУ, корпус 35 



і водовідведенням. Основні габарити: довжина – 
31,8 м, ширина – 8,5 м, висота – 11,5 м. Будинок 
зберігає історичне планування забудови Києво-
Печерської лаври. Є зразком цивільної забудови 
початку ХХ ст.

У корпусі розміщено фонди відділу депозитар-
ного зберігання та сектору іноземної літератури, 
обмінно-резервний фонд.

Корпус 85, частину першого поверху якого 
займає книгосховище НІБУ, побудовано в 1746–
1751 рр. як будівлю Трапезної кухні. Знаходиться 

на території Верхньої лаври. Майже квадратна 
споруда злегка витягнута із заходу на схід, пов’язана 
критим переходом з Трапезною палатою. Споруда – 
двоповерхова, без підвалу. Перекриття – цегляні, 
склепінчасті.

Приміщення НІБУ, корпус 85

- площа бібліотеки (пристосоване приміщення) – 
3 189,3 м2;
- наявність місць у читальних залах – 155 місць;
- наявність виставкових залів – один відокремлений 
та спеціальні вітрини в усіх читальних залах, кори-
дорі та холі другого поверху корпусу 24 для експо-
нування документів;
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем і електромережі – задовільний.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:



Виставковий зал

Книгосховище

Зал історії зарубіжних країн
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