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Бібліотека створена з метою забезпечення мережі 
медичних установ і наукових закладів необхідною 
науковою літературою згідно з наказом Народно-
го Комісаріату охорони здоров’я УРСР за № 128а 
від 6 листопада 1930 р. на базі фондів бібліотеки 
Київського медичного інституту та Київського інс-
титуту удосконалення лікарів.

За 80 років функціонування бібліотека неоднора-
зово змінювала свою назву.

1930 р. – Київська державна медична бібліотека 
Народного Комісаріату охорони здоров’я України.

Під час Другої світової війни книжковий фонд, 
майно, документація бібліотеки були спалені ні-
мецько-фашистськими окупантами.

У 1944 р. Рада Народних Комісарів УРСР розпо-
рядженням № 841 від 19 серпня 1944 р. прийняла 
рішення: дозволити Народному Комісаріату охоро-
ни здоров’я УРСР поновити діяльність медичної 
бібліотеки в м. Києві.

1946 р. – Республіканська наукова медична біб-
ліотека Міністерства охорони здоров’я УРСР.

У 1975 р. Рада Міністрів УРСР розпорядженням 
№ 830-р від 29 жовтня 1975 р. затвердила бібліоте-
ку республіканським депозитарієм медичної літе-
ратури.

1980 р. – Республіканська наукова медична біб-
ліотека імені Д. І. Ульянова МОЗ УРСР.

1992 р. – Державна наукова медична бібліотека 
МОЗ України.

2006 р. – Національна наукова медична бібліо-
тека України (указ Президента від 3 квітня 2006 р. 
№ 286).

Коротка історія бібліотеки

є закладом охорони здоров’я, національним кни-
госховищем творів друку, державним депозитарієм 
медичної літератури України, провідною спеціалі-
зованою установою з питань бібліотечно-інформа-
ційного обслуговування медичних кадрів, підготов-
ки й видання інформаційних, науково-допоміжних 
і рекомендаційних покажчиків медико-біологічного 
профілю, організаційно-методичним центром ме-
режі медичних бібліотек.

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

Кількість бібліотечного фонду – 1 550 700 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 11 800 осіб.
Чисельність штатних працівників – 115 осіб.

Національна наукова медична 
бібліотека України



Національна наукова медична бібліотека Украї-
ни розпочала свою діяльність як Київська державна 
медична бібліотека Народного Комісаріату охорони 
здоров’я України в приміщенні на вул. Королен-
ка, 45 (Володимирська, 45), де знаходився «Будинок 
учених».

Бібліотека спочатку займала одну кімнату пло-
щею 20 м², пізніше їй було виділено додаткову кім-
нату та підвальне приміщення.

У 1934 р. бібліотека переїхала в приміщення тепе-
рішнього Національного університету ім. Т. Г. Шев-
ченка на вул. Короленка, 58. Це було добре обладна-
не приміщення площею 686 м².

Після знищення бібліотеки німецько-фашистсь-
кими окупантами, із серпня 1944 р., для бібліотеки 
тимчасово виділялися дуже малі площі необлашто-
ваних приміщень на різних вулицях м. Києва:

- вул. Рейтарська, 22, у приміщенні Міністерства 
охорони здоров’я виділено дві кімнати площею 76 м²;

- вул. Горького, 2 (нині Толстого, 7), у приміщен-
ні науково-дослідного інституту рентгенології виді-
лено 2 кімнати площею 96 м²;

- вул. Короленка, 1, 58; 
- вул. Пушкінська, 7.
Наприкінці 1946 р. бібліотека одержала при-

міщення на вул. Комінтерна, 18 площею 200 м², а вже 
в 1947 р. переїхала у приміщення науково-дослідного 
інституту харчування на вул. Леніна, 25, де у флігелі 
першого поверху та підвалі одержала 240 м² площі.

У березні 1949 р. бібліотека переїхала в цоколь-
ний поверх будинку на вул. Заньковецької, 5/2. При-
міщення мало 260 м².

У травні 1955 р. бібліотека одержала приміщен-
ня площею 450 м² на вул. Горького, 19/21, де розміс-
тилися всі відділи бібліотеки, але книжкові фонди 
залишились у 13 підвалах на різних вулицях міста: 
Горького, 19/21, 23, 22, 19, 18, 15, 5, 4/6, Саксагансь-
кого, 30, 32, 40, Володимирській, 83, Дарвіна, 5. За-
гальна площа підвалів становила 1 600 м².

З дня свого заснування і до 1969 р. бібліотека не 
мала власного приміщення. Увесь час переїжджа-
ла з одного непристосованого приміщення в інше. 
Читальні зали були не більш як на 20–25 місць. 
В одній кімнаті працювали декілька відділів. Фон-
ди розміщувалися в сирих темних підвалах на різ-
них вулицях міста, в яких постійно створювалися 
аварійні ситуації.

Інформація про приміщення 
бібліотеки



За рішенням Ради міністрів УРСР від 3 квітня 
1967 р. і наказом МОЗ УРСР № 121 від 6 березня 
1969 р. всі будівлі на вул. Толстого, 7, в яких роз-
міщався Київський НДІ рентгенології, були пере-
дані на баланс Республіканській науковій медичній 
бібліотеці Міністерства охорони здоров’я УРСР, що 
зафіксовано актом передачі від 30 квітня 1970 р. За-
гальна площа приміщень становила 2 975 м².

Історія будівлі бібліотеки на вул. Толстого, 7 
пов’язана із сім’єю цукрозаводчиків-землевлас-
ників Терещенків. Будинок на розі Караваєвської 
(Толстого) і Кузнєчної (Горького) будував для себе 
Нікола Артемович Терещенко, а заповів його своє-
му синові Олександру Ніколовичу Терещенку.

Особняк проектував і будував архітектор Петро 
Самойлович Бойцов. У розробці проектів інтер’єрів, 
ліпних прикрас і кольорового вирішення брав актив-
ну участь відомий архітектор П. І. Голландський.

Садиба була придбана в 1890 р., проект розроб-
лений у 1891 р., а спорудили будинок в 1895 р., хоча 
оздоблювальні роботи тривали до 1898 р. Інтер’єр 
будинку вирішено в стилі неоренесансу.

У 1919 р. будинок реквізовано і в ньому розміще-
но штаб командуючого військами Південно-Захід-
ного краю, а з 1920 р. приміщення передане гро-

мадській організації «Рентгенопомощь», яка згодом 
була реорганізована в Київський науково-дослідний 
інститут рентгенорадіології.

У 1969 р., після передачі будівлі бібліотеці, розпо-
чалися реставраційно-ремонтні роботи будівлі. У про-
цесі цієї роботи вирішувалося питання зовнішнього 
вигляду та внутрішнього стану будинку – пам’ятки 
архітектури ХІХ ст. (рішення виконкому Київської 
міської Ради народних депутатів № 1804 від 22 лис-
топада 1982 р., охоронна дошка № 5 «жилий буди-
нок 1893 р. охороняється державою, пошкодження 
карається законом») – та перепланування майже всіх 
приміщень в умовах практично повної непридатності 
будівлі для виконання бібліотечних функцій. Особняк 
міського типу з ліпними залами та інтер’єрами, які ні-
коли не реставрувалися, був реставрований працівни-
ками головних реставраційних майстерень м. Києва: 
«Укрпроектреставрація» та «Київміськбуд». Вико-
нано реставраційні роботи у вестибюлі, конференц-
залі та круглому залі з позолотою сусальним золотом. 
Робота тривала до 8 грудня 1971 р. Поступово було 
відремонтовано та введено в дію корпус А1 – 1973 р., 
корпус Б – 1977 р.

У 1984 р. бібліотеці надано приміщення площею 
285 м² на вул. Тарасівській, 16 та у 1992 р., згідно 



з наказом МОЗ України № 9 від 16.01.92 р., – при-
міщення на вул. Толстого, 9 (цокольний поверх).

Поступово книжкові фонди бібліотеки 
з 13 підвалів перемістилися в приміщення на вули-
ці: Толстого, 7, Толстого, 9, Тарасівську, 16, Горько-
го, 19/21. Але проблема розміщення та збереження 
книжкового фонду не вирішена, не вистачає площі, 
література зберігається в тісних підвальних і напів-
підвальних приміщеннях, у яких періодично ство-
рюються аварійні ситуації та псується література.

- площа бібліотеки (приміщення пристосоване) – 
2 752 м²;
- наявність читальних залів – 2 (80 місць);
- комп’ютерна зала – 1 (6 місць);
- наявність виставкових залів – відсутні (експозиції 
розташовуються в читальній залі, на абонементі та 
в холі бібліотеки);
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – потребує ремонту фасад 
бібліотеки.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:

Хол ННМБУ, де розміщено сектор реєстрації користувачів

Каталожна зала бібліотеки



Зала відділу пропаганди наукової літератури та МБА

Читальна зала Золота зала
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