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За розпорядженням царського уряду 3 берез-
ня (19 лютого за ст. ст.) 1866 р. створено Київську 

Коротка історія бібліотеки
Інформація про приміщення 

бібліотеки

– одна з найбільших і найдавніших книгозбірень 
держави, провідний державний культурний, освіт-
ній, науково-інформаційний заклад, що бере участь 
у розробленні та реалізації державної політики в 
галузі бібліотечної справи, здійснює функції мето-
дичного та координаційного центру з питань бібліо-
текознавства, бібліографознавства, документознав-
ства, інформаційний та науково-методичний центр 
мережі публічних бібліотек України, книгосховище 
загальнодержавного значення. НПБУ як загально-
доступний заклад забезпечує право громадян на 
бібліотечне обслуговування та надає рівний доступ 
до інформаційних ресурсів і культурних цінностей.

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

Кількість бібліотечного фонду – 4 653,75 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 28 400 осіб.
Чисельність штатних працівників – 435 осіб.

російську публічну бібліотеку (пізніше назва книгоз-
бірні кілька разів змінювалася). Її фундаторами висту-
пили відомі громадські діячі, представники київсько-
го дворянства та купецтва: граф О. О. Бобринський 
(цукрозаводчик та меценат), книготорговці В. Г. Бар-
щевський та С. І. Літов, колишній київський губерна-
тор І. І. Фундуклей, поміщик-українофіл Г. П. Гала-
ган, купці І. М. Бродський, М. І. Горовіц, Ф. П. Ліббе 
та ін. Основою фонду стали приватна книгозбірня 
письменника і книговидавця В. Г. Барщевського та 
пожертви киян.

У 1957 р. бібліотека набула статусу республікансь-
кої і стала називатися Державною республіканською 
бібліотекою УРСР імені КПРС.

У 1991 р. після проголошення незалежності Украї-
ни книгозбірня стала Державною бібліотекою Украї-
ни, а у 1994 р., згідно з Указом Президента, – Націо-
нальною парламентською бібліотекою України.

Перебуває у сфері управління Міністерства куль-
тури України.

Національна парламентська 
бібліотека України 

Головний корпус Національної парламентської 
бібліотеки України, розташований на вул. Михайла 



Проект архітектора З. Кляве «Знак питання в колі», 
за яким було зведено фасад 

Київської міської публічної бібліотеки. 1909 р.

Київська міська публічна бібліотека. 1915 р.

Грушевського, 1, є однією з архітектурних перлин 
столиці України. Історія будівництва і функціону-
вання цієї споруди багата на цікаві факти та події.

Київська міська публічна бібліотека в перші деся-
тиліття від часу свого заснування в 1866 р. не мала 
власного приміщення і через це була змушена кілька 
разів змінювати адресу.

У 1911 р. на конкурсній основі за кошти, зібрані 
серед жителів міста шляхом розповсюдження спе-
ціальної облігаційної позики, для бібліотеки було 
зведено спеціальну будівлю за проектом цивільного 
архітектора З. Кляве. Будівельні роботи проводили-
ся під постійним контролем міських архітекторів 
Е. Брадтмана і О. Кривошеєва (останній розробив 
внутрішнє планування книгозбірні), а також місько-
го голови І. Дьякова та гласного Думи Ф. Фальберга. 

Архітектурне рішення будівлі вирізнялося функ-
ціональною і художньо-естетичною єдністю. Над-
звичайно вдалим стало своєрідне «острівне» роз-
ташування будинку, що дало змогу забезпечити у 
великій читальній залі природне освітлення одразу 
з трьох боків. Асиметричне розташування корпусу 
підкреслило його головний об’єм, в якому розміще-
но вхід, вестибюль і велику читальну залу. До го-
ловного об’єму примикає допоміжний – із скляним 



ліхтарем верхнього природного світла над розміще-
ними в центрі сходами, малим читальним залом, 
триповерховим книгосховищем і службовими при-
міщеннями.

Центральний і бічний фасади головного об’єму 
будівлі прикрашають іонічні колони, що обрамову-
ють великі вікна з арочними завершеннями. Ниж-
ній поверх трактовано як високий подіум. Будинок 
вінчають могутній карниз і аттик. Вдало розв’язано 
головний вхід у приміщення, до якого ведуть оригі-
нальні сходи, що розширюються донизу. Загли-
блення за «червону лінію» забудови дало змогу ор-
ганізувати невеликий курдонер з високою кованою 
фігурною огорожею.

Загальний вигляд будинку, його архітектурні де-
талі нагадують епоху італійського Ренесансу з її 
прагненням до синтезу мистецтв, тому стиль спо-
руди можна визначити як неоренесанс. Ці ж стилі-
стичні риси, щоправда, більш стримано, простежу-
ються і в оздобленні інтер’єрів книгозбірні. 

Будівля бібліотеки визнана пам’яткою архітекту-
ри і перебуває під охороною держави. 

У січні 1918 р. снаряд, випущений з важкої біль-
шовицької гармати з лівого берега Дніпра, пробив 
східну стіну бібліотеки і вибухнув у книгосховищі, 

Вигляд бібліотеки в 1944 р.

Фрагмент фасаду НПБУ, 
вул. М. Грушевського, 1. 2015 р.



від струсу обвалився скляний ліхтар над сходами. 
Ці пошкодження вдалося досить швидко усунути. 

У листопаді 1943 р., відступаючи з Києва, гіт-
лерівці спалили бібліотеку. Від споруди залишилися 
лише стіни, навіть металеві перекриття даху дефор-
мувалися від сильного вогню.

Повоєнна відбудова бібліотеки відбувалася три-
валий час. На згорілу коробку претендували «Київ-
метробуд», а також Спілка архітекторів України. 
З труднощами споруду повернули її першому влас-
никові – бібліотеці. Будівельно-відновлюваль-
ні роботи за проектами архітекторів І. Дабагяна, 
Н. Нікітського та Л. Семенюк виконувало БМУ № 1 
тресту «Хрещатикбуд». Велика увага приділялася 
внутрішнім інтер’єрам, виготовленню спеціальних 
бібліотечних меблів. Оновлена бібліотека, яка стала 
ще кращою, ніж до війни, відчинила двері для чита-
чів 18 квітня 1954 р.

У наші дні будівля Національної парламентської 
бібліотеки України ззовні залишається такою само, 
як і понад 100 років тому. Незначного переплану-
вання зазнали лише деякі службові приміщення. 
Споруда зберегла свою автентичність. 

У березні 1970 р. Київський міськвиконком пе-
редав на баланс Міністерства культури УРСР бу-

Мармурові сходи на другий поверх, вул. М. Грушевського, 1. 
2015 р.

Вид на хол другого поверху, вул. М. Грушевського, 1. 2015 р.



Скляний ліхтар верхнього природного світла над холом 
другого поверху, вул. М. Грушевського, 1. 2015 р.

Стеля великої читальної зали, вул. М. Грушевського, 1. 2015 р.

дівлю колишнього елеватора (відомого у місті як 
«елеватор Бродського»), пам’ятку промислової ар-
хітектури початку ХХ ст., для розміщення в ньому 
основного книгосховища бібліотеки, розрахова-
ного на 4 млн. томів. Ця будівля, розташована на 
Подолі (Боричів узвіз, 13) в кількох сотнях метрів 
від головного корпусу книгозбірні, дала змогу не 
лише надовго забути про хронічну проблему неста-
чі площ для розміщення нових надходжень творів 
друку, але й забезпечити приміщеннями нові струк-
турні підрозділи книгозбірні.

Реконструкцію елеватора під книгосховище та 
будівництво додаткової споруди для розміщення 
читальних залів, допоміжних приміщень було за-
вершено в кінці 1980 р.

У липні 2005 р. будинок читальних залів внаслі-
док проведення поряд робіт зі спорудження велико-
го готельного комплексу зазнав пошкоджень і був 
визнаний непридатним для подальшої експлуатації. 
З 2007 р. у рамках інвестиційного проекту розпо-
чалося зведення нового приміщення для читальних 
залів та структурних підрозділів бібліотеки за адре-
сою вул. Набережно-Хрещатицька, 1.

У жовтні 2011 р. нову будівлю передано НПБУ в 
експлуатацію разом із сучасним високотехнологіч-



ним обладнанням та зручним умеблюванням. Вона 
з’єднується з основним книгосховищем технологіч-
ним переходом. Тут розташовано три читальні зали 
(загальна, рідкісних і цінних книг, документів іно-
земними мовами), конференц-зала, зала каталогів, 
функціональні відділи бібліотеки.

Кафедри видачі літератури на другому поверсі, 
вул. М. Грушевського, 1. 2015 р.

Будівлі основного книгосховища і читальних залів бібліотеки. 
Боричів узвіз, 13. 1996 р.



- площа бібліотеки – 15 138, 2 м²;
- наявність читальних залів – 8 (434 місць);
- наявність виставкових залів – 1 відокремлений та 
спеціальні вітрини в читальних залах, коридорі, хо-
лах для експонування документів та Арт-галерея в 
холі 2-го поверху на вул. М. Грушевського, 1;
- наявність конференц-зали – 1 (на вул. Набережно-
Хрещатицькій, 1);
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – задовільний.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:

Вхід у приміщення НПБУ на вул. Набережно-Хрещатицька, 
1. 2015 р.

Зала каталогів, вул. Набережно-Хрещатицька, 1. 2015 р. Загальна читальна зала, вул. Набережно-Хрещатицька, 1. 2015 р.



Зала рідкісних і цінних книг, 
вул. Набережно-Хрещатицька, 1. 2015 р.
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