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Передмова 
 

Бібліотеки належать до найдавніших закладів науки і 
культури. Саме вони виконують функцію збереження культурного 
спадку й беруть участь в його освоєнні й розповсюдженні. Кожна 
епоха і кожна країна будували й будують бібліотечні споруди, що 
відповідають їх інтересам, умовам і вимогам. Тому цей процес 
супроводжується постійними змінами в поглядах на їх планування і 
використання. 

Функціонування бібліотек наприкінці ХХ – на початку 
ХХІ ст. є надзвичайно актуальним питанням в контексті 
формування інформаційного суспільства в Україні, його 
медіакультури. В останні роки традиційні функції бібліотеки 
розширилися. Розвинуті країни світу велику увагу приділяють 
спорудженню бібліотечних споруд нового типу – 
багатофункціональних інформаційних культурно-освітніх 
комплексів. 

Упродовж останніх десяти років Державна наукова 
архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного 
постійно піднімає питання спорудження бібліотечних приміщень в 
Україні, зведення бібліотек нового типу. 

У 2008 р. співробітниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного 
було проведено бібліотекознавче дослідження фондової джерельної 
бази з проектування, будівництва й реконструкції будівель 
бібліотек. Зібрані бібліографічні дані було опубліковано у 
бібліографічному покажчику «Будівлі бібліотек: проектування, 
будівництво, реконструкція». Це перший і єдиний в Україні за часи 
її незалежності покажчик, в якому акумульовано бібліографічну 
інформацію про вітчизняні й світові будівлі бібліотек. До кожного 
джерела, крім нормативно-правових актів і нормативних 
документів, вміщено коротку анотацію, що робить видання значно 
інформативнішим. 

Питання про вичерпне дослідження інформаційних джерел 
не ставилося. До бібліографічного покажчика ввійшли матеріали за 
період з 1739 до 2008 рр. 

У процесі подальших досліджень фонду Державної наукової 
архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного в 
аспекті будівництва та проектування будівель бібліотек виявлено 
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додаткові матеріали за попередні роки, що не були включені до 
бібліографічного покажчика, а також матеріали 2009 – серпня 2012 
рр. В результаті роботи було виявлено 163 джерела, які вміщено в 
бібліографічну письмову довідку. Згруповані вони в трьох розділах: 
«Книжкові видання», «Періодичні видання», «Графічні матеріали та 
фотоматеріали». 

У розділі «Графічні матеріали та фотоматеріали» вміщено 
бібліографію матеріалів, переданих до фонду Державної наукової 
архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного з 
Науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури та 
містобудування. Це, переважно, кресленики та світлини 
бібліотечних споруд України. 

Дана письмова довідка є суттєвим доповненням до виданого 
в 2008 р. бібліографічного покажчика «Будівлі бібліотек: 
проектування, будівництво, реконструкція». 
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Книжкові видання 
 
1. Астахов В. І. Харків / В. І. Астахов, М. А. Сіроштан // 

Історія міст і сіл Української РСР / Ін-т історії АН УРСР. – К. : Голов. 
ред. УРЕ АН УРСР, 1967. – В 26 т. : Харківська область. – С. 67-143 : 
фотогр. – Бібліогр. в підряд. прим.  

На с. 77 – про те, що в 1901 р. наукова бібліотека ім. 
В. Г. Короленка розмістилася у приміщенні, побудованому за проектом 
академіка архітектури О. М. Бекетова. 

 
2. Будівлі бібліотек: проектування, будівництво, 

реконструкція : бібліогр. покажчик / Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка 
ім. В. Г. Заболотного ; уклад.: Г. А. Войцехівська, І. В. Войцехівська, 
С. М. Кайнова ; редкол.: Г. А. Войцехівська, Д. О. Мироненко, 
О. П. Пацеля, Н. В. Ракович. – К. : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2008. 
– 191 с. : іл.  

До покажчика увійшли матеріали з фонду ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного за період з 1739 до 2008 рр., у яких висвітлюються 
питання проектування, спорудження, реконструкції та дизайну 
бібліотечних споруд у різних країнах світу. 

 
3. Будівництво бібліотек в сучасних умовах: проблеми 

і перспективи : матеріали наук.-практ. конф., м. Київ, 25 верес. 2008 р. 
/ Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; ред. 
Г. А. Войцехівська. – К. : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2009. – 40 с. 

У виданні вміщено матеріали науково-практичної конференції, 
в яких розглянуто питання проектування, нормативного забезпечення, 
класифікації бібліотек тощо. 

 
4. Гаскюэль Ж. Пространство для книги : рук. для всех 

тех, кто строит, оборудует и обновляет б-ку : пер. с фр. / Ж. Гаскюэль. 
– М. : Рудомино, 1995. – 303 с. : ил. 

У виданні розглянуто, зокрема, питання функціонального призначення 
бібліотечних приміщень й конфігурацію бібліотечної споруди. 

 
5. Гнатюк Л.Р. Особливості дизайну інтер'єру бібліотек 

/ Л. Р. Гнатюк, Т. В. Харченко // Проблеми розвитку міського 
середовища : наук.-техн. зб. / Нац. авіац. ун-т. – К. : НАУ, 2010. – 
Вип. 3. – С. 33-40 : іл. – Бібліогр. в кінці ст.  

На прикладі світового досвіду розглянуто вплив форми, кольору, 
освітлення у дизайні бібліотек на створення комфортного інтер'єру. 
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6. Дьяченко Н. Т. Харьков = Charkow : путеводитель / 

авт.-сост.: Н. Т. Дьяченко, М. В. Уманский, В. В. Олейник. – Х. : Кн. 
изд-во, 1963. – 151 с. : ил. 

На с. 82, 84 – про будівлю Державної наукової бібліотеки імені 
В. Г. Короленка (1901 р.; автор проекту – архітектор О. М. Бекетов). 

 
7. Історія української архітектури / Ю. С. Асєєв [та 

ін.] ; за ред. В. І. Тимофієнка. – К. : Техніка, 2003. – 471 с. : іл. 
На с. 320 відзначено, що "найцікавішу бібліотеку споруджено в 

Харкові", автором якої є архітектор О. Бекетов (1899-1901). 
 
8. Касьянов А.М. Харьков : архитектур.-ист. очерк / 

А. М. Касьянов ; ред. Л. Нагорная ; Акад. архитектуры УССР. – К. : 
Изд-во акад. архитектуры УССР, 1955. – 66, [42] с. : рис., ил. – (Города 
советской Украины). – Библиогр. в подстроч. примеч. 

На с. 54 – про те, що бібліотека ім. Короленка є одним із 
найбільш цікавих будинків, збудованих за проектом архітектора 
О. М. Бекетова. 

На іл. 16 – бібліотека ім. Короленка (1886 р.; автор проекту – 
архітектор О. М. Бекетов). 

 
9. Програма проектування іміджу Державної наукової 

архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у м. Києві як 
сучасного соціокультурного центру архітектурно-будівельної сфери 
України / НДІ теорії та історії архіт. і містобудування, Держ. наук. 
архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; Г. А. Войцехівська, 
С. С. Артамонова, Н. М. Кондель-Пермінова. – К. : ДНАББ ім. 
В. Г. Заболотного, 2002. – 12 с. 

У програмі, розробленій у рамках організованого конкурсу на 
проектування іміджу головної бібліотеки будівельної галузі, 
розглянуто, зокрема, питання бібліотечного приміщення. 
 

10. Тимофеенко В. И. Застройка Харькова во второй 
половине ХІХ – начале ХХ вв. / В. И. Тимофеенко // Материалы к 
своду памятников истории и культуры народов СССР по Украинской 
ССР : сборник / Урк. о-во охраны пам’яток истории и культуры, Ин-т 
истории АН УССР. – К. : [б. и.], 1984. – Вып. 2 : Харьковская обл. : 
(материалы в помощь авторам). – С. 6-53 : ил. 

На с. 44 – про будинок Харківської публічної бібліотеки (1899-
1901 рр.; автор проекту – архітектор О. М. Бекетов).  
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11. Харьков : справ. кн. / сост.: Н. Т. Дьяченко [и др.]. – 

Х. : Прапор, 1980. – 303 с., 20 л. ил. : ил. 
На с. 7 – про те, що в 1886 р. в м. Харкові почала працювати 

публічна бібліотека (нині Державна наукова бібліотека ім. 
В. Короленка). 

 
12. Харьков : краткая справ. кн. / А. П. Голиков [и др.]. – 

Х. : Прапор, 1976. – 295 с. : ил. 
На с. 17 – про те, що в 1886 р. відкрито Харківську публічну 

бібліотеку, для якої в 1901 р. було збудовано нову будівлю (автор 
проекту – архітектор О. М. Бекетов). 

 
13. Харьков = Kharkov : путеводитель / авт.-сост.: 

Н. Т. Дьяченко, М. В. Уманский, В. В. Олейник. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – Х. : Прапор, 1967. – 214 с., 8 л. ил. 

На с. 118 – про Державну наукову бібліотеку ім. 
В. Г. Короленка (1901 р.; автор проекту – О. М. Бекетов). 

 
14. Харьков. Город сегодня = Kharkov : фотоочерк / фото: 

Г. С. Дрюкова, Ю. К. Рупина. – Х. : Прапор, 1975. – 47 с. : ил. 
На с. 16 – про те, що Державна бібліотека ім. Короленка є 

"сокровищницой всесоюзного значения" (прізвище автора проекту – 
архітектора О. М. Бекетова – не зазначено). 

 
15. Харьков: Архитектура, памятники, новостройки : 

путеводитель / сост. : А. Ю. Лейбфрейд, В. А. Реусов, А. А. Тиц. – 2-е 
изд., испр. и доп. – Х. : Прапор, 1987. – 151 с., 8 л. ил. 

На с. 40-41 – про будівлю Державної наукової бібліотеки ім. 
В. Г.Короленка (1891-1901 рр.; автор проекту – архітектор 
О. М. Бекетов). 

16. Харьков: Архитектура, памятники, новостройки : 
путеводитель / сост.: А. Ю. Лейбфрейд, В. А. Реусов, А. А. Тиц. – Х. : 
Прапор, 1985. – 151 с., 8 л. ил. 

На с. 41 – про будівлю Державної наукової бібліотеки 
ім. В. Г. Короленка (1891-1901 рр.; автор проекту – архітектор 
О. М. Бекетов). 

 
17. Helsinki Citi Library : annual report 2000 / ed. 

S. Lehikoinen. – Helsinki : [s. n.], 2000. – 27 p. 
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Розглянуто основні напрямки діяльності міської бібліотеки в 
м. Хельсінкі (Фінляндія). Вміщено фото інтер'єру бібліотеки. 

 
18. Kopystiansky S. The Library. Mit einem einfuhrenden 

gesprach von with an introductory conversation between / 
S. Kopystiansky. – Dusseldorf : Verlag R. Meyer, 1994. – 87 s. : ill. – 
Библиогр.: с. 84-86.  

Представлено інсталяції виставкових робіт, присвячених 
бібліотекам, книгам, а також наведено уривки художніх творів 
всесвітньо відомих авторів, пов'язаних з бібліотеками. 

 
19. Libraries of their times : Eight Helsinki Libraries: 1881-

1999 / ed. S. Lehikoinen. – Helsinki : [s. n.], 1999. – 22 p. : il. 
Вміщено інформацію про 8 бібліотечних споруд Фінляндії. 
 
20. Metcalf K. D. Planning Academic and Research Library 

Buildings / K. D. Metcalf. – New York ; San Francisco ; Toronto : 
McGraw-Hill Book Comp., 1965. – 429 p. : il. – Bibliogr.: pp. 403-411. 

На основі авторських досліджень різних типів бібліотечних 
споруд у різних країнах світу, наведено узагальнену інформацію про 
архітектуру й планування академічних та дослідницьких бібліотечних 
споруд. 

 
21. Roth M. Library : Architecture + Design / M. Roth. – 

Berlin : Braun, 2011. – 303 s. : ill. – (Masterpieces). 
Наведено проекти бібліотечних споруд ХХІ ст. у різних 

країнах світу. 
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Періодичні видання 
 
22. Бевз Є.А. Історія еволюції бібліотечного простору / 

Є. А. Бевз // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-
техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. – К., 2010. – Вип. 23. – С. 420-
426 : іл. – Бібліогр. в кінці ст. 

У результаті дослідження історичного досвіду проектування 
бібліотек, визначено основні фактори, які впливають на формування 
простору, розглянуто специфіку еволюції просторової структури бібліотечної 
будівлі. Наведено приклади закордонного досвіду будівництва бібліотечних 
споруд. 

 
23. Бекетов А. Н. [О проекте расширения здания 

библиотеки им. Короленко в Харькове] / А. Н. Бекетов // 
Архитектура СССР. – 1940. – № 4. – С. 67 : ил. 

Про роботу автора над розширенням проекту колишньої 
Харківської публічної бібліотеки (нині – Харківська державна наукова 
бібліотека ім. В. Г. Короленка) у м. Харкові. 

На с. 67 (іл.) – ескіз проекту розширення будівлі Державної 
наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка в м. Харкові (автор проекту – 
архітектор О. М. Бекетов). 

 
24. Былинкин Н. Жилые дома и ансамбли Москвы / 

Н. Былинкин // Архитектура СССР. – 1940. – № 4. – С. 59-62. 
На с. 59 – про архітектурний ансамбль просп. 25-річчя 

Жовтня в м. Ленінграді, до якого входить будівля Публічної 
бібліотеки. 

 
25. Вагнер Е. Книга перемен / Е. Вагнер // ELLE 

decoration. – 2012. – № 112. – С. 68-71 : цв.ил. – ISSN 1608-6368. 
Наведено проект та інтер’єри бібліотеки в м. Виборзі 

відомого фінського архітектора Алвара Аалто (РФ). 
 
26. Вагнер Е. Новое прочтение / Е. Вагнер // ELLE 

decoration. – 2012. – № 112. – С. 80-81 : цв. ил. – ISSN 1608-6368. 
Наведено варіанти проектування бібліотек, різні системи 

збереження книг. 
 
27. Войцехівська Г. Бібліографічне видання про будівлі 

бібліотек // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 5. – С. 18: іл. 
Про бібліографічний покажчик «Будівлі бібліотек: 
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проектування, будівництво, реконструкція» (2008), що підготовлений і 
виданий працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

 
28. Войцехівська Г. Виставка студентських проектів 

«Бібліотека майбутнього» // Інформаційний бюлетень / Мінрегіонбуд 
України. – 2009. – № 11. – С. 43-44. 

Про виставку-презентацію студентських проектів 
українських галузевих вищих навчальних закладів, приурочену до 
Всеукраїнського дня бібліотек. 

 
29. Войцехівська Г. Проблеми спорудження бібліотечних 

будівель в Україні / Г. Войцехівська, І. Войцехівська, І. Облап // 
Бібліотечна планета. – 2009. – № 4. – С. 29-30. 

Про ініціативи та дослідження ДНАББ ім. В. Г. Заболотного 
щодо питання спорудження бібліотечних будівель в Україні. 

 
30. Войцехівська Г.А. Бібліотечні будівлі: 

бібліотекознавче дослідження ДНАББ ім. В. Г. Заболотного / 
Г. А. Войцехівська, І. В. Войцехівська, С. М. Кайнова // Державна 
історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє : матеріали 
Міжнар. наук.-практ. конф.,  до 70-річчя заснування Держ. іст. б-ки 
України, м. Київ, 24-25 верес. 2009 р. / М-во культури і туризму 
України, Київ. нац. ун-т культури і мистец., Укр. центр культ. дослідж. 
– К. : Арістей, 2009. – С. 159-160. 

Про бібліографічний покажчик «Бібліотечні будівлі: 
будівництво, проектування, реконструкція» (2008), що підготовлений і 
виданий працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

 
31. Войцехівська Г. А. Проблеми проектування бібліотек 

ХХІ століття (на прикладі ДНАББ ім. В. Г. Заболотного) // 
Бібліотечні будівлі в контексті сучасної моделі інформаційно-
комунікативної діяльності : матеріали Всеукр. симпозіуму до 100-річчя 
будівлі Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького, м. Одеса, 3 верес. 
2007 р. / упоряд. : Г. В. Устюжаніна, М. В. Тетенко ; ред. М. Л. 
Десенко. – Одеса, 2008. – С. 17-24. – Бібліогр.: 5 назв. 

 
32. Войцехівська Г. А. Сучасна наукова бібліотека – яка 

вона?: Актуальні суспільні проекти ДНАББ ім. В. Г. Заболотного // 
Міське госп-во України. – 2010. –№ 2. – С. 30-33: фотогр. 

Коротко викладена історія ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та 
вміщено інформацію про два громадські проекти, що реалізуються її 
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працівниками – будівництво бібліотек в Україні та бібліотечний 
проект «Історія малих міст України». 

 
33. Войцехівська Г. Сучасна будівля бібліотеки України 

очима архітектора : (за матеріалами круглого столу) / 
Г. Войцехівська // Інформаційний бюлетень / М-во регіон. буд-ва 
України. – 2011. – № 4. – С. 37-40. 

Про круглий стіл на тему «Сучасна будівля бібліотеки України 
через призму архітектурно-проектувальних вирішень та нових 
функціональних бібліотечних особливостей», що відбувся у ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного 23.09.2010 р. 

 
34. Войцехівська Г. А. Фонд ДНАББ ім. 

В. Г. Заболотного – джерельна база з проектування, будівництва та 
дизайну бібліотечних будівель // Будівництво України. – 2009. – № 4. 
– С. 45-47. 

Про науково-практичну конференцію «Будівництво бібліотек у 
сучасних умовах: проблеми і перспективи», що відбулася в бібліотеці 
(2008), бібліографічний покажчик «Будівлі бібліотек: проектування, 
будівництво, реконструкція» (2008) та бібліотечний фонд з питань 
бібліотечних будівель. 

 
35. Войцеховская Г. Библиотека будущего // 

Строительство & реконструкция. – 2009. – № 11. – С. 39: фот. 
Про виставку студентських проектів «Бібліотека 

майбутнього», що відкрита в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 
 
 
36. Войцеховская Г. Строительство библиотек: миф или 

реальность? // Строительство & реконструкция. – 2009. – № 6. – С. 38-
40: ил. 

Про науково-практичну конференцію «Будівництво бібліотек у 
сучасних умовах: проблеми і перспективи», організовану ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного у вересні 2008 р. 

 
37. Денверские углы Либескинда : Новый корпус 

Денверского художественного музея – Frederic C. Hamilton 
Building: США, Денвер // A+C:Art+Construction. – 2008. – № 1. – С. 
52-63 : ил., планы. 

Про реалізований проект Денверського художнього музею 
Фредеріка Гамільтона. 
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38. Кирей В. Сільська бібліотека з Черкащини 

перемогла в конкурсі "Бібліоміст" / В. Кирей // Урядовий кур`єр. – 
2012. – № 24. – С. 18. 

Про те, що Червонослобідська сільська бібліотека перемогла в 
другому раунді конкурсу з організації нових бібліотечних послуг за 
програмою "Бібліоміст" (Україна). 

 
39. Котлукова С. Интеллектуальный дом культуры / 

С. Котлукова // Еврострой. – 2012. – № 66. – С. 78-81 : цв. ил. 
Про кардинальну зміну концепції роботи бібліотеки на 

прикладі Російської державної бібліотеки для молоді (м. Москва, РФ). 
 
40. Мироненко Д. Архітектурно-будівельна бібліотека 

для будівництва бібліотек у незалежній Україні: штрихи до 
реалізації / Д. Мироненко // Інформаційний бюлетень. – 2011. – № 10. 
– С. 39-40. 

Про діяльність ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, заходи 
підготовлені співробітниками впродовж останніх десяти років щодо 
спорудження бібліотечних приміщень в Україні, зведення бібліотек 
нового типу: підготовлену до 20-річчя Незалежності України 
виставку за назвою "Будівництво бібліотек в Україні: сучасний стан і 
перспективи", присвячену спорудженню будівель бібліотек, а саме: 
нормативно-правовій базі, проектуванню і архітектурним конкурсам 
тощо (м. Київ, Україна). 

 
41. Пацеля О.П. Бібліотечні споруди в архітектурному 

просторі сучасного міста // Бібліотечні будівлі в контексті сучасної 
моделі інформаційно-комунікативної діяльності : матеріали Всеукр. 
симпозіуму до 100-річчя будівлі Одес. держ. наук. б-ки ім. М. 
Горького, Одеса, 3 верес. 2007 р. / упоряд.: Г. В. Устюжаніна, М. В. 
Тетенко ; ред. М. Л. Десенко. – Одеса, 2008. – С. 36-39. 

Про роль бібліотечних споруд для організації міського 
простору. 

 
42. Старостина Л. Г. Архитектура библиотек / 

Л. Г. Старостина // Архитектура и время. – 2012. – № 4. – С. 6-11 : цв. 
ил. – ISSN 2071-6656. 

Розглянуто архітектурні форми, що використовують 
архітектори при спорудженні сучасних будівель бібліотек у світі. 
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43. Старостина Л. Г. Архитектура в стиле хай-тек / 

Л. Г. Старостина // Архитектура и время. – 2011. – № 5. – С. 2-6 : фот. 
цв. – Библиогр. в конце ст.  

Розглянуто сучасні архітектурні споруди, що базуються на 
нових конструктивних рішеннях і розробці великопрогонових арок і 
стійко-балкових систем, на прикладі споруд архітекторів Н. Грімшоу, 
Р. Роджерса, Н. Фостера та ін. 

 
44. Щербина Н. Современная библиотека / Наталья 

Щербина // Строительство & реконструкция. – 2010. – № 12. – С. 38-
39 : фот. цв. 

Про те, що у вересні 2010 р. у читальному залі ДНАББ ім. 
В. Г. Заболотного відбулося засідання круглого столу на тему: 
“Сучасна будівля бібліотеки України через призму архітектурно-
проектних рішень і нових функціональних бібліотечних особливостей” 
(Україна). 

 
45. Щербина Н.С. Проблеми проектування бібліотек в 

Україні // Будівництво України. – 2010. – № 6. – С. 45-48: іл. 
Про засідання круглого столу на тему «Сучасна будівля 

бібліотеки України через призму архітектурно-проектних рішень і 
нових функціональних бібліотечних особливостей», що відбувся 
23.09.2010 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

 
46. Элинсон В. Освещение нового книгохранилища / 

В. Элинсон // Архитектура СССР. – 1938. – № 12. – С. 26-27. 
Аналіз природного освітлення бібліотек світу. Негативний 

вплив сонячних променів на книги. Проблеми освітлення книгосховищ 
Державної бібліотеки СРСР імені В. І. Леніна (нині Російська 
державна бібліотека). 

 
47. Эскиз здания в Кронштадте для Морской 

библиотеки / проект Г. А. Косякова // Зодчий. Таблицы. – 1910. – № 
46. 

Кресленик головного фасаду будівлі Морської бібліотеки. 
 
48. Эскиз здания в Кронштадте для Морской 

библиотеки / проект. Г. А. Косяков // Зодчий. Таблицы. – 1910. – № 47. 
Кресленик повздовжнього розрізу та бокового фасаду 
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Морської бібліотеки. 
 
 
49. A small world // Domus. – 2008. – № 914. – С. 56-65 : ill. 

– ISSN 0012-5377. 
Дизайн студмістечка в Китаї. На плані студмістечка 

відмічені будівлі бібліотеки. 
 
50. Architecture awards // Architectural Record. – 2005. – 

№5. – P. 116-128 : ill. – ISSN 0003-858Х. 
Про премії Американського інституту архітекторів 2005 р за 

архітектурні проекти (США).  
Серед переможців премії – Центральна бібліотека Сіетла – 

Seattle Central Library архітектора Рема Колхауса.  
На с. 123 – фото споруди та її опис. 
 
51. Biblioteca Municipal // 2G (GG). – 2011. – № 57. – 

С. 116-121 : ill., pl. – ISSN 1136-9647. 
Дизайн будівлі публічної бібліотеки в м. Рієці (Хорватія). 
 
52. Biblioteca Z // 2G (GG). – 2011. – № 57. – С. 144-151 : 

ill., pl. – ISSN 1136-9647. 
Дизайн будівлі публічної бібліотеки в м. Задарі (Хорватія). 
53. Broome B. Fernando Botero Library Park / B. Broome // 

Architectural Record. – 2012. – № 3. – P. 67-71 : ill., pl. – ISSN 0003-
858Х. 

Дизайн бібліотеки-культурного центру Fernando Botero 
Library в м. Меделін (Колумбія). 

 
54. Bush-King S. Between two worlds / S. Bush-King // 

MARK. – 2012. – № 37. – P. 118-127 : ill., pl. 
Про діяльність норвезької архітектурної фірми Helen & Hard. 

Зокрема, про бібліотеку в м. Веннеслі. 
 
55. Deusto-Universitätsbibliothek José Rafael Moneo // 

Baumeister. – 2011. – № 8. – S. 64-67 : ill., pl. – ISSN 0005-674Х. 
Дизайн університетської бібліотеки в м. Більбао (Іспанія). 
 
56. Double act // MARK. – 2008. – №  15. – P. 152-165 : ill. 
Дизайн двох публічних бібліотек, спроектованих архітектором 

Giancarlo Mazzanti (Колумбія). Вміщено плани та фото споруд. 
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57. Gibson L. H2О concentrates colour / L. Gibson // MARK. 

– 2011. – № 34. – P. 64-65 : il. 
Дизайн будівлі публічної бібліотеки в м. Мельбурні (Австралія). 
 
58. Glancey J. Far from the Madin crowd / J. Glancey // 

Blueprint. – 2012. – № 314. – P. 44-48 : ill. – ISSN 0268-4926. 
Про плани знесення будівлі міської бібліотеки в м. Бірмінгемі 

(Великобританія). 
 
59. Gonchar J. Ingleside Branch Library / J. Gonchar // 

Architectural Record. – 2011. – № 3. – P. 84-87 : ill., pl. – ISSN 0003-
858Х. 

Дизайн споруди бібліотеки Ingleside Branch Library в м. Сан-
Франциско (США). 

 
60. Gutzmer A. Schreckliche Kiste / A. Gutzmer // 

Baumeister. – 2011. – № 8. – S. 22-23 : ill. – ISSN 0005-674Х. 
Про архітектурну виставку сучасних будівель у формі 

контейнера (Німеччина). Зокрема, про «бібліотеку льоду» Інституту 
полярних і морських досліджень А. Вегенера. 

 
61. Hagberg E. A place for learning / E. Hagberg // 

METROPOLIS. – 2012. – № march. – P. 26 : ill. – ISSN 0279-4977. 
Дизайн шкільної бібліотеки в м. Сан-Хосе (США). 
 
62. Hartoonian G. Building civitas / G. Hartoonian // 

Architecture Australia. – 2012. – Vol. 101, № 2. – P. 48-54 : ill., pl. 
Дизайн культурного центру в м. Чатсвуді (Австралія). 
 
63. Heilmeyer F. Romantic at heart / F. Heilmeyer // MARK. 

– 2012. – № 37. – P. 108-117 : ill., pl. 
Дизайн публічної бібліотеки в м. Штутгарті (Німеччина). 
 
64. Helen & Hard Vennesla Library // Domus. – 2012. – 

№ 955. – С. 88-89 : ill. – ISSN 0012-5377. 
Дизайн бібліотеки-культурного центру в м. Веннеслі 

(Норвегія). 
 
65. Horne A. Light reading / A. Horne // Frame. – 2012. – 

№ 86. – P. 50-51 : ill. 
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Дизайн публічної бібліотеки в м. Веннеслі (Норвегія). 
 
66. James C. Ahmed Baba Institute library / C. James // 

Architectural Record. – 2011. – № 3. – P. 94-101 : ill., pl. – ISSN 0003-
858Х. 

Дизайн будівлі бібліотеки Ahmed Baba Institute library в 
м. Тімбукту (Малі). 

 
67. Jenatsch G.-M. Das Werk in der Stadt verankern / 

G. Jenatsch // Werk, Bauen + Wohnen. – 2012. – № 3. – S. 4-13 : ill., pl. – 
ISSN 0257-9332. 

Дизайн споруд банку та бібліотеки у м. Буенос-Айресі – головних 
робіт аргентинського архітектора Клоріндо Теста (Аргентина). 

 
68. Jones J. Library at NC State Designed for Distinction / 

J. Jones // Civil Engineering. – 2012. – Vol. 82, № 1. – P. 16-18 : ill. – ISSN 
0885-7024. 

Дизайн університетської бібліотеки James B. Hunt Jr. Library в 
Північній Кароліні (США). 

 
69. Jones J. U.K. library designed to meet modern needs / 

J. Jones // Civil Engineering. – 2011. – Vol. 81, № 10. – P. 32-33 : ill. – 
ISSN 0885-7024. 

Проект Центральної публічної бібліотеки в м. Бірмінгемі 
(Великобританія). 

 
70. Killon S. "Being nice isn't enough" / S. Killon // MARK. 

– 2012. – № 36. – P. 74-91 : ill., pl. 
Про діяльність архітектурного бюро TYIN (Норвегія). 

Зокрема, про проект бібліотеки у 100-річному будинку для Бангкока 
(Таїланд). 

 
71. Kolleeny J.F. Battery Park City Library / Jane 

F. Kolleeny // Architectural Record. – 2011. – № 3. – P. 74-77 : ill., pl. – 
ISSN 0003-858Х. 

Дизайн споруди бібліотеки Battery Park City Library в м. Нью-
Йорку (США). 

 
72. Kolleeny J.F. Whistler Public Library / Jane F. Kolleeny 

// Architectural Record. – 2009. – № 10. – P. 114-116 : ill., pl. – ISSN 0003-
858Х. 
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Дизайн споруди бібліотеки "Whistler Public Library" в Канаді. 
 
73. Kristal M. Happy discovery / M. Kristal // 

METROPOLIS. – 2012. – № apr. – P. 26-28 : ill. – ISSN 0279-4977. 
Про дизайн нового крила з дитячим відділенням у бібліотеці 

Queens Central Library в м. Нью-Йорку (США). 
 
74. Kritisch betrachtet: Jacob-und-Wilhelm-Grimm-

Zentrum in Berlin // DETAIL. – 2009. – № 12. – S. 1314-1315 : ill., pl. – 
ISSN 0011-9571. 

Дизайн споруди бібліотеки "Jacob-und-Wilhelm-Grimm-
Zentrum" в м. Берліні (Німеччина). 

75. Lee J. Solar studies / J. Lee // AL. Architectural lighting. – 
2012. – Vol. 26, № 2. – P. 38-43 : ill., pl. – ISSN 0894-0436. 

Про освітлювальні системи в бібліотеці Anacostia Public 
Library (США). 

 
76. Lesenlustloungen // Baumeister. – 2011. – № 2. – S. 14-

17 : ill. – ISSN 0005-674Х. 
Про реконструкцію бібліотеки в м. Лінці (Австрія). 
 
77. Light read // The Architectural Review. – 2012. – № 1381. 

– P. 42-49 : ill., pl. – ISSN 0013-816Х. 
Дизайн публічної бібліотеки в м. Ванкувері (Канада). 
 
78. Maxwell R. Place dividend / R. Maxwell // The 

Architectural Review. – 2008. – № 1336. – P. 76-81 : ill., pl. – ISSN 0013-
816Х. 

Про реконструкцію публічної бібліотеки Peace Place Library в 
Нідерландах (архітектор – Michael Wilford).  

На с. 78 (іл.) – плани будівлі. 
 
79. McKee B. Travelwood Branch Library / B. McKee // 

Architect. – 2009. – № 10. – P. 75-81 : ill., pl. – ISSN 0746-0554. 
Дизайн бібліотеки в м. Анн Арбор (США). 
 
80. McKnight J.M. Sunrise Mountain Library / J. McKnight 

// Architectural Record. – 2011. – № 3. – P. 68-73 : ill., pl. – ISSN 0003-
858Х. 

Дизайн будівлі бібліотеки Sunrise Mountain Library в м. Пеорія 
(США). 



 18 

 
81. Murdock J. Investments in Public Architecture Pay Off 

for the City / J. Murdock // Architectural Record. – 2011. – № 9. – P. 126-
131 : ill. – ISSN 0003-858Х. 

Розглянуто архітектурні особливості цивільних будівель у 
м. Нью-Йорку, зокрема бібліотек (США). 

 
82. Neue Nachbar // Baumeister. – 2011. – № 3. – S. 14-15 : 

ill. – ISSN 0005-674Х. 
Дизайн публічної бібліотеки в м. Хельмонді (Нідерланди). 
 
83. Perez J. Gutes von oben / Jaramillo J. Perez // Baumeister. 

– 2011. – № 10. – S. 80-89 : ill., pl. – ISSN 0005-674Х. 
Дизайн публічної бібліотеки в м. Меделін (Колумбія). 
 
84. Pollok N. R. Musashino Art University Museum & 

Library / N. R. Pollok // Architectural Record. – 2011. – № 3. – P. 60-67 : 
ill., pl. – ISSN 0003-858Х. 

Дизайн споруди університетської бібліотеки в м. Токіо 
(Японія). 

 
85. Pritchard O. Libraries give us power / O. Pritchard // 

Blueprint. – 2012. – № 311. – P. 54-60 : ill., pl. – ISSN 0268-4926 
Про будівлю нової публічної бібліотеки в м. Лондоні 

(Великобританія). 
 
86. Prizeman O. The secret life of libraries / O. Prizeman // 

The Architectural Review. – 2011. – № 1376. – P. 113 : ill. – ISSN 0013-
816Х. 

Про активізацію будівництва бібліотек в останні 20 років. 
 
87. Prizeman O. Typology quarterly: libraries / O. Prizeman 

// The Architectural Review. – 2011. – № 1377. – P. 83-95 : ill., pl. – ISSN 
0013-816Х. 

Огляд будівель 6 публічних бібліотек: Національної бібліотеки 
Китаю, бібліотеки Бірмінгему, Світового культурного центру короля 
Абдулазіза в Саудівській Аравії, Навчальний центр Rolex у Швейцарії, 
Мультимедійної бібліотеки у Франції, бібліотеки в Іспанії. 

 
88. Public projects // Architectural Record. – 2012. – № 3. – 

P. 77-79 : ill. – ISSN 0003-858Х. 
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Про три соціальні проекти архітектора Д. Ф. Кере в Африці. 
Серед них бібліотека в селищі Гандо. 

 
89. Reference library // The Architectural Review. – 2012. – 

№ 1381. – P. 26-35 : ill., pl. – ISSN 0013-816Х. 
Дизайн публічної бібліотеки в м. Штутгарті (Німеччина). 
 
90. Reves I. Knowledge cubed by Yi Architects / I. Reves // 

FRAME. – 2012. – № 85. – P. 58-59 : ill. 
Дизайн публічної бібліотеки в м. Штутгарті (Німеччина). 
 
91. Ryan R. Westmeath County Library / R. Ryan // 

Architectural Record. – 2011. – № 3. – P. 78-83 : ill., pl. – ISSN 0003-
858Х. 

Дизайн споруди публічної бібліотеки Westmeath County Library 
в м. Маллінгарі (Ірландія). 

 
92. Stephens S. Anacostia Library / S. Stephens // 

Architectural Record. – 2011. – № 3. – P. 88-93 : ill., pl. – ISSN 0003-
858Х. 

Дизайн бібліотеки Anacostia Library в м. Вашингтоні (США). 
 
93. Thompson S. State library Queensland / Sh. Thompson // 

Architecture Australia. – 2011. – Vol. 100, № 5. – P. 92-95 : ill., pl. 
Дизайн та соціальна роль Державної бібліотеки Квінсленду 

(Австралія). 
 
94. Veil and grid // The Architectural Review. – 2012. – 

№ 1381. – P. 36-41 : il., pl. – ISSN 0013-816Х. 
Дизайн публічної бібліотеки Liyuan Library в невеликому 

китайському селі Jiaojiehe. 
 
95. Wright H. Referencing the past / H. Wright // Blueprint : 

the leading magazine of architecture and desion. – 2012. – № 314. – P. 56-
61 : ill., pl. – ISSN 0268-4926. 

Про реконструкцію університетської бібліотеки SOAS Library 
в Англії (Великобританія). 
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Графічні матеріали і фотоматеріали 
 
96. Библиотека и благородное собрание [ныне Дом 

пионеров] в г. Тростянец [Cумская область] : план : фото. – [Б. м., 
19--]. – 1 л. 

План бібліотеки і благородного зібрання в м. Тростянці 
Сумської обл. У радянський час приміщення використовувалося як 
будинок піонерів. 

 
97. Библиотека им. Н. К. Крупской в г. Донецке : 

паспорт памятника архитектуры, конец 1930-х годов : текст, 
чертеж, фото, бумага, фотобумага / архитектор С. А. Гамзе. – Донецк, 
1981. – 5 с. – (Пам'ятники історії та культури УРСР). – Библиогр.: с. 3. 

У паспорті пам'ятки архітектури – Бібліотеки ім. 
Н. Крупської в м. Донецьку – вміщено історичні відомості, його опис, 
загальну оцінку значимості пам'ятки, а також світлини його фасаду, 
плану другого поверху. 

 
98. Библиотека им. Н. Крупской в г. Донецке : фото. – 

[Б. м., 19--]. – 4 л. 
Фасад та інтер'єр бібліотеки ім. Н. Крупської в м. Донецьку. 
 
99. Библиотека на 100 тысяч единиц хранения с 

читальным залом на 120 мест по ул. Ленина в г. Славянск 
Донецкой области : тип. проект 262-15-34 : материалы на конкурс : 
текст, фото, бумага, фотобумага / Харьков. ин-т НИОХИМ, Славян. 
комплекс. проект. отд. ; рук. группы Л. Л. Фесенко ; ст. инженер 
В. М. Саенко ; гл. архитектор А. П. Шевцов. – Славянск, 1982. – 15 л. 

Наведено технічний звіт з будівництва бібліотеки на 100 тис. 
одиниць зберігання з читальними залами на 120 місць, збудованої в 
м. Слов'янську Донецької обл. і представленої на конкурс найкращих 
будівель і комплексів житлово-цивільного будівництва, побудованих у 
1983 р. в УРСР. Вміщено світлини фасадів та інтер'єру бібліотеки. 

 
 
100. Библиотека на 500 тыс. томов по ул. Белинского в г. 

Сумы : индивидуал. проект представлен. на конкурс : текст, 
чертежи, фото, масштаб 1:100, 1:500, бумага, синька, фотобумага / 
Укргорстройпроект, Сум. фил. ; гл. архитектор проекта 
Ю. С. Кобыляков ; гл. инженер проекта В. Ю. Соболевский ; рук. 
группы С. А. Ивченко. – Сумы, 1980. – 29 л. 
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Вміщено технічний звіт про будівництво бібліотеки на 500 
тис. томів у м. Сумах, вміщено кресленики і світлини фасадів споруди. 

 
101. Библиотека Софиевского собора в г. Киеве. Лист 2 : 

разрез : чертеж, масштаб 1:50, ватман. – К., 1935. – 1 л. 
Розріз по С-Д бібліотеки Софійського собору в м. Києві. 
 
102. Будівля бібліотеки університету у м. Львові : план, 

розрізи : креслення, ватман. – Львів, [19--]. – 1 арк. – (З колекції 
Вітвицького). 

План будівлі бібліотеки університету в м. Львові (виконано 
тушшю та фарбами). 

 
103. Бывшая Николаевская церковь в пгт Степань 

Сарненского района Ровенской области : паспорт памятника 
архитектуры 1777 г. В настоящее время – Клуб-библиотека санатория 
"Горынь" : текст, чертеж, фото, бумага, фотобумага. – [Б. м.], 1984. – 4 л. – 
(Пам'ятники історії та культури УРСР). – Библиогр.: с. 3. 

У паспорті пам'ятки архітектури – колишньої Миколаївської 
церкви в смт Степані Сарненського р-ну Рівненської обл., що в 1980-х 
рр. використовувалась як клуб-бібліотека санаторію "Горинь", – 
вміщено історичні відомості, опис пам'ятки, загальну оцінку її 
значущості, а також вміщено світлини фасадів і план. 

 
104. Бывший приходской костел св. Яна Непомука в пгт 

Мизоч, Здолбуновского района Ровенской области : паспорт 
памятника архитектуры 1795 г. В настоящее время – Клуб с 
кинозалом и библиотекой : текст, чертеж, фото, бумага, фотобумага. 
– [Б. м.], 1983. – 4 л. – (Пам'ятники історії та культури УРСР). – 
Библиогр.: с. 3. 

У паспорті пам'ятки архітектури – колишнього костелу св. 
Яна Непомука у смт Мізоч Здолбунівського р-ну Рівненської обл., що у 
1980-х рр. використовувався як клуб і бібліотека, вміщено історичні 
відомості, опис пам'ятки, світлини фасадів і план. 

 
105. Городская библиотека на 160 тыс. томов на пл. 

Ушакова в [г. Севастополе, Крым] : фасады, планы, разрез : 
чертеж, масштаб 1:100, синька / Архитектур.-проект. контора 
"Горпроект, Отд. по делам архитектуры при Севастоп. Горисполкоме" ; 
начальник горпроекта Масленников ; гл. инженер Симакопуло ; 
архитектор Кумпан ; авт. проекта Ушакова. – Севастополь, 1949. – 5 л. 
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Вміщено кресленики фасадів, а також плани міської 
бібліотеки на 160 тис. томів у м. Севастополі. 

 
106. Городская публичная библиотека г. Киева : 

конкурс. проект здания : гл. фасад : фото, картон / архитектор 
П. Ф. Алешин. – [Б. м., 19--]. – 1 л. 

Головний фасад Міської публічної бібліотеки для м. Києва 
(конкурсний проект П. Ф. Альошина). 

 
107. Государственная научная библиотека им. 

Короленко в г. Харькове : предварит. эскиз к проекту расширения 
здания, фасад : рисунок, ватман / А. Н. Бекетов. – [Б. м.], 1939. – 1 л. 

Ескіз головного фасаду до проекту розширення Державної 
наукової бібліотеки ім. Короленка в м. Харкові (виконано олівцем і 
фарбами). Автор – академік архітектури О. М. Бекетов. 

 
108. Детская библиотека на 200 тыс. томов по ул. 

Кирова № 32 в г. Черкассы : индивидуал. проект : представлен на 
конкурс : текст, чертежи, фото, бумага, фотобумага / 
Гипрогражданпромстрой (Черкас. фил.) ; гл. инженер проекта П. Я. 
Скорина ; архитектор: А. В Колосов, А. М. Еремеев ; гл. архитектор 
проекта Черненко ; рук. группы архитектор Колосов. – Черкассы, 1984. 
– 39 л. 

Вміщено технічні відомості про Дитячу бібліотеку на 200 
тис. томів у м. Черкасах, акт приймальної комісії про здачу в 
експлуатацію, креслення, світлини фасадів та інтер'єру споруди. 

 
109. Дом библиотеки, 1904-1906 гг. в г. Одессе : фото. – 

[Б. м., 19--]. – 2 л. 
Фасад бібліотеки ім. Горького в м. Одесі. 
 
110. Дом политического просвещения обкома партии по 

ул. Комсомольская №76 в г. Днепропетровске : индивидуал. 
проект : материалы на конкурс : текст, чертежи, фото, бумага, 
фотобумага / Днепрогражданпроект (г. Днепропетровск) ; авт. проекта: 
Л. С. Супонин [и др.]. – Днепропетровск, 1982 . – 25 с. 

Вміщено відомості та технічний звіт про будівництво будинку 
політичної просвіти обкому партії м. Дніпропетровська, а також 
фото фасадів, інтер'єр читального залу, абонементу бібліотеки 
тощо. 
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111. Жилой дом № 7 с библиотекой в квартале № 17 6-го 

поселка г. Н. Запорожье : текст, чертеж, фото, бумага, диазобумага, 
фотобумага / ГПИ Горстройпроект ; авт. архитектор М. Д. Латышева ; 
инженер В. Г. Шапильский ; разраб. архитектор Д. С. Мельницкий ; 
констр. З. Е. Слуцкая. – Х., 1951. – 10 л. 

Вміщено відомості про найкращий об'єкт житлового 
цивільного будівництва УРСР, збудований в 1952 р. і представлений на 
конкурсі в Управлінні у справах архітектури при Раді Міністрів УРСР 
– житловий будинок з бібліотекою у м. Запоріжжі. Вміщено 
кресленики споруди та світлини фасаду. 

 
112. Здание библиотеки и музея в г. Полтава : планы 1-

го и 2-го этажей : чертеж / архитектор Ширшов. – [Б. м., 19--]. – 1 л. 
План першого і другого поверхів бібліотеки і музею в 

м. Полтаві. 
 
113. Здание библиотеки по ул. Толстого № 7 в г. Киеве : 

восточ. фасад, обмер : рисунок, ватман, масштаб 1:50 / сост.: 
А. Шумский [и др.] ; исполн. Н. Кравченко ; рук. работы Е. Заварова. – 
К., 1978. – 1 л. ; 60х41 см. 

Обміри східного фасаду будівлі бібліотеки на вул. Толстого, 7 
у м. Києві. 

 
114. Здание библиотеки по ул. Толстого № 7 в г. Киеве : 

разрез : рисунок, ватман, масштаб 1:25 / исполн. В. Гуменюк ; рук. 
канд. архитектор Е. В. Заварова. – К., 1978. – 1 л. ; 59х39 см. 

Кресленик розрізу будівлі бібліотеки на вул. Толстого, 7 у 
м. Києві (виконав В. Гуменюк за керівництва архітектор Є. Заварова). 

 
115. Здание библиотеки по ул. Толстого № 7 в г. Киеве : 

фрагм. север. фасада, обмер : чертеж, ватман / обмер выполнила 
бригада: В. Лозовой [и др.] ; исполн. Н. Хиен. – К., 1978. – 1 л. 

Обміри фрагменту північного фасаду будівлі бібліотеки на вул. 
Толстого, 7 у м. Києві. 

 
116. Здание, где находилась первая библиотека г. Умани 

Черкасской области : фото 1934 г. / фото С. И. Притыкина. – [Б. м., 
19--]. – 1 л. 

Фасад будівлі першої бібліотеки в м. Умані Черкаської обл. 
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117. Дом библиотеки, 1904-1906 гг. в г. Одессе : фото. – 

[Б. м., 19--]. – 2 л. 
Фасад бібліотеки ім. Горького в м. Одесі. 
 
118. Имение Галаганов 1824-30 гг. в с. Сокирницы 

Серебрянского района Черниговской области. Дворец : интерьер 
библиотеки : чертеж, бумага / архитектор П. А. Дубровский. – [Б. м., 
19--]. – 1 л. 

Кресленик інтер'єру бібліотеки в садибі Галаганів у 
с. Сокирниці Срібнянського р-ну Чернігівської обл. 

 
119. Имение Галаганов 1824-30 гг. в с. Сокирницы 

Серебрянского района Черниговской области. Дворец. Библиотека 
: чертеж, бумага / архитектор П. А. Дубровский. – [Б. м., 19--]. – 1 л. 

Кресленик інтер'єру бібліотеки в садибі Галаганів у 
с. Сокирниці Срібнянського р-ну Чернігівської обл. 

 
120. Каменное здание для городской публичной 

библиотеки в г. Киеве : проект, 1909 г. : план 1-го этажа : чертеж, 
бумага. – К., [19--]. – 1 л. – Дореволюционная орфография. 

План першого поверху міської публічної бібліотеки в м. Києві. 
 
121. Каменное здание для городской публичной 

библиотеки в г. Киеве : проект, 1909 г. : план 2-го этажа : чертеж, 
бумага. – К., [19--]. – 1 л. 

План другого поверху міської публічної бібліотеки в м. Києві. 
 
122. Материалы обследования памятников архитектуры 

Крымской области в 1957 году [г. Севастополь, г. Ялта] : чертежи, 
синька / Респ. спец. науч.-реставрац. произв. мастерские, Науч.-исслед. 
и проект. сектор ; гл. архитектор Г. И. Говденко ; начальник проект. 
сектора П. Е. Захарченко ; архитектор: Е. М. Пламеницкая, 
Е. И. Лопушинская. – [Б. м.], 1957. – 26 л. 

Вміщено кресленик фасаду й план "Вежі Вітрів" (ХІХ ст.) – 
колишньої Морської бібліотеки. 

 
123. Межвузовская фундаментальная библиотека 

госуниверситета г. Днепропетровска : индивидуал. проект : 
материалы на конкурс : текст, чертеж, фото, бумага, синька, 
фотобумага / Гипровуз ; гл. архитектор проекта Новиков ; гл. 
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конструктор Г. Н. Полякова. – Днепропетровск, 1989. – 16 л. 
Вміщено матеріали про Міжвузівську фундаментальну 

бібліотеку Дніпропетровського державного університету, що була 
представлена на Республіканському конкурсі на найкращі збудовані 
будівлі та комплекси в УРСР в 1989 р. Вміщено робочу документацію 
та світлини фасадів і інтер'єру бібліотеки. 

 
124. Музей и библиотека в г. Полтаве : фото. – [Б. 

м., 19--]. – 1 л. 
Фасад музею і бібліотеки у м. Полтаві. 
 
125. Обласна бібліотека на 800 тис. примірників ім. 

І. П. Котляревського по вул. Леніна №17 у м. Полтаві : тип. 
Проект : текст, креслення, фото, бумага, фотобумага / 
Укрмістбудпроект (м. Полтава) ; голов. архітектор проекта 
Н. А. Матяш ; голов. інженер проекту Н. Н. Сергета ; кер. групи 
архітектор Л. І. Гушинська. – Полтава, 1993. – 25 арк. 

Технічний звіт про результати будівництва обласної 
бібліотеки на 800 тис. примірників ім. І. П. Котляревського в 
м. Полтаві. 

 
126. Областная библиотека в г. Луцк Волынской 

области : тип. проект : текст, чертеж, фото, масштаб 1:500, бумага, 
фотобумага / "ГИПРОГРАД", Волын. фил. ; гл. инженер В. Н. Вильде ; 
авт. проекта А. Я. Бидзиля. – Луцк, [19--]. – 10 л. 

Наведено відомості про споруду Обласної бібліотеки на 500 
тис. томів в м. Луцьку Волинської обл., яку представлено на конкурс 
найкращих житлових і цивільних комплексів, окремих житлових і 
цивільних споруд, побудованих в містах, робочих і курортних селищах 
УРСР. Вміщено генеральний план, а також план і світлини інтер'єру 
бібліотеки. 

 
127. Областная библиотека им. Горького в г. Херсоне : 

тип. проект представлен. на конкурс : текст, чертежи, фото, бумага, 
ватман, фотобумага / Гипроград, Херсон. фил. ; авт. привязки, гл. 
инженер Г. С. Гриценко, гл. архитектор проекта Г. Г. Авраменко. – 
Херсон, [19--]. – 16 л. 

Технічний звіт про будівництво обласної бібліотеки 
ім. Горького на 1,2 млн. томів у м. Херсоні. Вміщено світлини фасадів 
та інтер'єру бібліотеки. 
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128. Областная библиотека им. КПСС (ВКП(б)) по ул. 

Кирова №14-а (площадь им. Сталина) в г. Киеве : индивидуал. 
проект : текст, чертежи, фото, бумага, диазобумага, фотобумага / 
Облпроект (Киев) ; авт. проекта архитектор: И. Л. Дабагян, Никитский, 
Л. Л. Семенюк. – К., 1950. – 9 с. 

Вміщено відомості про найкращий об'єкт житлово-цивільного 
будівництва УРСР, збудований у 1954 р. і представлений на конкурс в 
Управління у справах архітектури при Раді Міністрів УРСР – Обласну 
бібліотеку ім. КПРС у м. Києві. Вміщено кресленики та фото споруди. 

 
129. Областная библиотека на 750 тысяч томов по ул. 

Энгельса в г. Житомире : тип. проект ІП № 1-66-109 : представлен. 
на конкурс : текст, чертежи, фото, бумага, синька, фотобумага / 
Гипрогражданпромстрой (Житомир) ; гл. архитектор маст. 
А. И. Ноздрин. – Житомир, [19--]. – 6 л. 

Вміщено відомості про споруду обласної бібліотеки на 750 
тис. томів у м. Житомирі, представлену на республіканський конкурс 
на найкращі житлові будинки і цивільні будівлі, побудовані в 1978 р. 
Вміщено генеральний план, світлини фасаду та інтер'єру бібліотеки. 

 
130. Областная государственная библиотека на 500 тыс. 

томов по ул. Короленко в г. Ровно : тип. проект : текст, чертежи, 
фото, бумага, фотобумага / СМУ "Промжилстрой – 2" ; архитектор 
Б. П. Андреев, авт. привязки, конструктор: В. Н. Дмитрук, 
Н. В. Ложняк, Е. Ф. Байдан. – Ровно, [19--]. – 16 л. 

Вміщено документацію про проектування та будівництво 
Обласної державної бібліотеки на 500 тис. томів у м. Рівному, а 
також світлини фасаду та інтер'єру будівлі. 

 
131. Педагогический музей Цесаревича Алексея (музей 

Ленина) в г. Киеве : парадная лестница в библиотеку : план, разрез 
: чертеж, калька / архитектор П. Ф. Алешин. – К., 1910. – 1 л. ; 39х51 
см.  

Робочий кресленик парадних сходів у бібліотеку (розріз і план) 
в Педагогічному музеї Цісаревича Олексія в м. Києві (нині Будинок 
учителя). 

 
132. Педагогический музей Цесаревича Алексея (музей 

Ленина) в г. Киеве : шаблон кронштейна библиотеч. полки : 
чертеж, бумага / архитектор П. Ф. Алешин. – К., 1911. – 1 л. 
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Шаблон кронштейна бібліотечної полиці для Педагогічного 
музею Цісаревича Олексія у м. Києві (нині Будинок учителя). 

133. Плафон для зала общественной библиотеки в 
г. Харькове : эскиз / архитектор А.Н. Бекетов. – [Б. м., 19--]. – 1 л.  

Ескіз плафону для залу Харківської публічної бібліотеки 
(виконано олівцем). Автор проекту – архітектор О. М. Бекетов. 

 
134. Проект замены пришедших в ветхость потолков 

несгораемыми потолками и полами в библиотеке Киевской 
Духовной Академии : план, разрез по А-Б : фото. – [Б. м., 19--]. – 1 л. 

Плани приміщень і розріз по А-Б бібліотеки Київської духовної 
академії. 

 
135. Публичная библиотека г. Одесса, построена в 

1883 г. : план : фото / архитектор Гонскоровский. – [Б. м., 19--]. – 2 л. 
План міської публічної бібліотеки м. Одеси. 
 
136. Республиканская детская библиотека им. 

Ленинского комсомола по ул. Баумана, 62 в г. Киеве : индивидуал. 
проект представлен. на конкурс : текст, чертежи, фото, бумага, 
фотобумага / Киевпроект ; авт. проекта И. А. Цейтлина ; гл. 
конструктор В. Н. Дризо. – К., [19--]. – 7 л. 

Пояснювальна записка до представлених матеріалів на 
республіканський огляд-конкурс на найкращу адміністративну споруду 
– Республіканську дитячу бібліотеку в м. Києві. Вміщено фото фасаду 
та інтер'єру споруди. 

 
137. Севастополь [Крым]. Офицерская библиотека : 

проект : фасад : фото. – [Б. м., 19--]. – 2 л. 
Фасад севастопольської Офіцерської бібліотеки. 
 
138. Средняя общеобразовательная школа на 12 классов 

на 464 учащихся в с. Большая Любаша Костопольского района 
Ровенской области : тип. проект : материалы на конкурс : текст, 
чертежи, фото, бумага, фотобумага / УкрНИИПграждансельстрой ; авт. 
привязки проекта: Н. В. Маркушенко, Н. В. Куприенко, 
И. М. Маковская. – Ровно, 1971. – 14 с. 

Технічний звіт про будівництво школи на 12 класів у с. Велика 
Любаша Костопільського р-ну Рівненської обл. Вміщено фото 
інтер'єру шкільної бібліотеки. 
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139. Столовая лечебного питания на 600-900 мест в 
г. Евпатория [Крым] : фото, фотобумага. – Евпатория, [19--]. – 4 л. : фот. 

Вміщено світлину інтер'єру бібліотеки в приміщенні їдальні в 
м. Євпаторії Автономної Республіки Крим. 

 
140. Університет і бібліотека у м. Львові : голов. вхід : 

план і розрізи : креслення, синька, масштаб 1:100. – Львів, [1944?]. – 
1 арк. – (З колекції Вітвицького). 

План і розріз головного входу до університетської бібліотеки у 
м. Львові. 

 
141. Університет і бібліотека у м. Львові : зах. фасад : 

креслення, синька, масштаб 1:200. – Львів, [1944?]. – 1 арк. – 
(З колекції Вітвицького). 

Кресленик західного фасаду університетської бібліотеки у 
м. Львові. 

 
142. Університет і бібліотека у м. Львові : півд. фасад : 

креслення, синька, масштаб 1:200. – Львів, [1944?]. – 1 арк. – 
(З колекції Вітвицького). 

Кресленик південного фасаду університетської бібліотеки у 
м. Львові. 

 
143. Університет і бібліотека у м. Львові : півн. фасад : 

креслення, синька, масштаб 1: 200. – Львів, [1944?]. – 1 арк. – 
(З колекції Вітвицького). 

Кресленик північного фасаду університетської бібліотеки у 
м. Львові (виконано на діазопапері). 

 
144. Університет і бібліотека у м. Львові : план : 

креслення, синька, масштаб 1: 200. – Львів, [1944?]. – 1 арк. – 
(З колекції Вітвицького). 

План університетської бібліотеки у м. Львові. 
 
145. Університет і бібліотека у м. Львові : план другого 

поверху : креслення, синька, масштаб 1:200. – Львів, [1944?]. – 1 арк. – 
(З колекції Вітвицького). 

План другого поверху університетської бібліотеки у м. Львові. 
 
146. Університет і бібліотека у м. Львові : план першого 

поверху : креслення, синька, масштаб 1: 200. – Львів, [1944?]. – 1 арк. 
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– (З колекції Вітвицького). 
План першого поверху університетської бібліотеки у м. Львові. 
 
147. Університет і бібліотека у м. Львові : план третього 

поверху : креслення, синька, масштаб 1:200. – Львів, [1944?]. – 1 арк. – 
(З колекції Вітвицького). 

План третього поверху університетської бібліотеки у 
м. Львові. 

 
148. Університет і бібліотека у м. Львові : розріз : 

креслення, синька, масштаб 1:100. – Львів, [1944?]. – 1 арк. – 
(З колекції Вітвицького). 

Кресленик розрізу університетської бібліотеки у м. Львові. 
 
149. Університет і бібліотека у м. Львові : розрізи : 

креслення, синька, масштаб 1:200. – Львів, [1944?]. – 1 арк. – 
(З колекції Вітвицького). 

Кресленик розрізу університетської бібліотеки у м. Львові. 
 
150. Університет і бібліотека у м. Львові : сх. фасад : 

креслення, синька, масштаб 1:200. – Львів, [1944?]. – 1 арк. – 
(З колекції Вітвицького). 

Кресленик східного фасаду університетської бібліотеки у 
м. Львові. 

 
151. Університет і бібліотека у м. Львові : фасад сх. : 

креслення, синька, масштаб 1:100. – Львів, [1944?]. – 1 арк. – 
(З колекції Вітвицького). 

Східний фасад університетської бібліотеки у м. Львові. 
 
152. Ханский дворец в г. Бахчисарай [Крым] : 

Библиотечный корпус : обследование : чертежи, текст, масштаб 
1:100, 1:400, ватман, бумага / архитектор: М. М. Александрова, 
И. И. Макушенко, Е. М. Пламеницкая. – Бахчисарай, 1955. – 9 л. 

Вміщено матеріали архітектурного дослідження 
бібліотечного корпусу Ханського палацу в м. Бахчисараї Автономної 
Республіки Крим (архітектори М. Александрова, І. Макушенко, 
Є. Пламеницька). 

 
153. Харьковская общественная библиотека : обработка 

зала : чертеж, картон / архитектор А. Н. Бекетов. – [Б. м.], 1920. – 1 л. 
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Ескіз оздоблення залу Харківської публічної бібліотеки 
(виконано олівцем). Автор – академік архітектури О. М. Бекетов. 

154. Центральная библиотека им. Крупской в г. Сталино 
[Донецк] : план 1-го этажа : чертеж, масштаб 1:200, синька / дир. 
Шерекин ; гл. инженер Шульгин ; гл. архитектор Порхунов. – Сталино, 
1945. – 1 л. 

План першого поверху Центральної бібліотеки ім. Н. Крупської 
в м. Донецьку. 

 
155. Центральная библиотека им. Крупской в г. Сталино 

[Донецк] : план 2-го этажа : чертеж, синька / дир. Шерекин ; гл. 
инженер Шульгин ; гл. архитектор Порхунов. – Сталино, [19--]. – 1 л. 

План другого поверху Центральної бібліотеки ім. Н. Крупської 
в м. Донецьку. 

 
156. Центральная библиотека им. Крупской в г. Сталино 

[Донецк] : план 3-го этажа : чертеж, масштаб 1:200, синька / дир. 
Шерекин ; гл. инженер: Шульгин, Порхунов ; разраб. Шалаева. – 
Сталино, 1946. – 1 л. 

План третього поверху Центральної бібліотеки 
ім. Н. Крупської в м. Донецьку. 

 
157. Центральная библиотека им. Крупской в г. Сталино 

[Донецк] : план цокол. этажа : чертеж, синька / Облкоммунпроект ; 
директор Шерекин ; гл. инженер Шульгин ; разраб. Шалаева. – 
Сталино, [1946?]. – 1 л. 

План цокольного поверху Центральної бібліотеки 
ім. Н. Крупської в м. Донецьку. 

 
158. Центральная библиотека им. Крупской в г. Сталино 

[Донецк] : разрезы : чертеж, масштаб 1:100, синька / директор 
Шерекин ; гл. инженер Шульгин ; гл. архитектор Порхунов ; разраб. 
Шалаева. – Сталино, [19--]. – 1 л. 

Розріз ІІ-ІІ і ІІІ-ІІІ Центральної бібліотеки ім. Н. Крупської в 
м. Донецьку. 

 
 
159. Центральная библиотека им. Крупской в г. Сталино 

[Донецк] : фасад : чертеж, масштаб 1:100, синька / Облпроект при обл. 
отд. по делам архитектуры ; гл. инженер Клещук ; рук. маст. 
Благодатный ; гл. архитектор Порхунов. – Сталино, 1953. – 1 л. 
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Кресленик фасаду Центральної бібліотеки ім. Н. Крупської в 
м. Донецьку. 

160. Центральная библиотека им. Крупской в г. Сталино 
[Донецк] : фасад по ул. Артема : чертеж, масштаб 1:100, синька / 
Облпроект при Обл. отд. по делам архитектуры ; гл. инженер Клещук ; 
рук. маст. Благодатный ; гл. архитектор Порхунов. – Сталино, 1953. – 
1 л. 

План фасаду Центральної бібліотеки ім. Н. Крупської в 
м. Донецьку. 

 
161. Центральная библиотека им. Крупской в г. Сталино 

[Донецк] : фрагм. гл. фасада : чертеж, масштаб 1:50, синька / 
Облпроект при обл. отд. по делам архитектуры ; гл. инженер Клещук ; 
рук. маст. Благодатный ; гл. архитектор Порхунов ; разраб. 
Плотникова. – Сталино, 1953. – 1 л. 

Фрагмент фасаду і розріз Центральної бібліотеки 
ім. Н. Крупської в м. Донецьку. 

 
162. Центральная городская библиотека им. 

А. С. Пушкина в г. Евпатория Крымской области : паспорт 
памятника архитектуры 1916 г. : текст, чертеж, бумага, синька. – 
Евпатория, 1982. – 4 с. – (Пам'ятники історії та культури УРСР). – 
Библиогр.: с. 3. 

У паспорті вміщено опис пам'ятки архітектури – 
Центральної міської бібліотеки ім. О. С. Пушкіна в м. Євпаторії 
Автономної Республіки Крим, а також загальну оцінку її значимості, 
вміщено план. 

 
163. Dziedziniec biblioteki Jagiellonskiej w Krakowie: Rys. z 

nat. = Ягелонська бібліотека в м. Кракові : внутрішня ділянка : 
малюнок, літографія / худож. H. Walter. – Krakow, [19--]. – 1 арк. – 
(Album Lubelskie). 

Рисунок внутрішнього подвір'я Ягелонської бібліотеки в 
м. Кракові. 
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   Будівлі бібліотек: будівництво, проектування, дизайн : бібліогр. 
письм. довідка (кн., брош., ст. з період. вид. та зб. за 1910 – серп. 2012 рр.) 
/ Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; уклад. 
Д. О. Мироненко. – К., 2012. – 31 с. 
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