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Перша публічна бібліотека м. Полтави утворена в 
1830-ті рр. Фондами бібліотеки користувалися зде-
більшого дворяни, тому громадськість міста трива-
лий час домагалася дозволу заснування бібліотеки 

Коротка історія бібліотеки

– центральне сховище творів друку українською та 
іноземними мовами, осередок формування джере-
лознавчої й бібліографічної бази з історії та куль-
тури Полтавщини, науково-методичний центр для 
публічних бібліотек області, центр інформаційно-
бібліографічної роботи, галузевої інформації з пи-
тань культури і мистецтва, міжбібліотечного або-
немента, координації та кооперування діяльності 
бібліотек всіх відомств і організацій на території 
області.

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

Кількість бібліотечного фонду – 840 380 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 40 200 осіб.
Чисельність штатних працівників – 172 особи.

на громадських засадах, де читачем міг бути будь-хто 
з мешканців міста.

На початку 1894 р. група полтавської інтелігенції 
й меценатів на чолі з учителем Інституту шляхетних 
дівчат М. А. Базилевичем та агрономом П. М. Дуб-
ровським розробили статут Полтавської громадсь-
кої бібліотеки. Роботу зі створення читальні очолив 
організаційний комітет, яким керував полтавський 
міський голова В. П. Трегубов. Вівся збір пожертв 
літературою та грошима, передплачувалися газети й 
журнали, підшукувалися відповідні приміщення.

Громадська бібліотека м. Полтави відкрилася для 
читачів 10 квітня 1895 р.

У травні 1919 р. на базі фондів бібліотеки була ор-
ганізована Центральна наукова бібліотека. У 1937 р., 
з утворенням Полтавської області, її реорганізовано в 
обласну бібліотеку для дорослих.

У роки Другої світової війни бібліотечний фонд 
зазнав великих втрат, більша частина фонду була по-
грабована.

У 1949 р., з нагоди 150-річчя виходу у світ «Енеї-
ди» І. П. Котляревського, бібліотеці присвоєно ім’я 
основоположника нової української літератури.

У 1966 р. бібліотеці надано державний статус.
Сучасна назва бібліотеки з 2008 р.

Полтавська обласна 
універсальна наукова бібліотека 

імені І. П. Котляревського



Інформація про приміщення 
бібліотеки

Перша публічна бібліотека міста розміщувалася 
в будинку Дворянського зібрання.

Громадську читальню було відкрито у приміщен-
ні Дамського добродійного товариства, абонемент 
знаходився на вул. Іванівській (нині вул. Гоголя) 
у будинку Кандиби.

У 1901 р. споруджено Просвітницький будинок ім. 
М. В. Гоголя, до якого бібліотека переїхала в 1902 р. 
У приміщенні розташовувалися бібліотека, музей 
та громадський книжковий склад. Оригінальний за 
архітектурою Г-подібний будинок із червоної цегли 
зведено у стилі модерн архітектором О. Зинов’євим. 
Під час Другої світової війни у 1943 р. будинок зруй-
новано, відновлено в 1954 р. 

У 1934 р. бібліотеку переміщено до будинку колиш-
нього Земельного банку (нині просп. Першотравне-
вий, 10), де вона знаходилась до 1943 р. Приміщення 

Просвітницький будинок ім. М. В. Гоголя. 2013 р.

Будинок колишнього Земельного банку. 2013 р.

Полтавська ОУНБ ім. І. П. Котляревського засно-
вана на майні комунальної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Полтавської області та пере-
дана в управління культури Полтавської обласної дер-
жавної адміністрації.



- площа бібліотеки – 9119,6 м2;
- наявність читальних залів – 7 (500 місць);
- наявність виставкових залів – відсутні (трансфор-
муються із читальних залів, холу, літературно-ми-
стецької вітальні);
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем – задовільний; 
- технічний стан будівлі – потребує капітального ремонту.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:

збудоване 1901 р. за проектом архітектора О. І. Шир-
шова у стилі французько-італійського ренесансу.

Під час Другої світової війни приміщення 
бібліотеки було зруйновано. Заклад відновлював 
свою діяльність у пристосованих будівлях: 

- з 1944 р. до 1947 р. бібліотека знаходилась 
у приміщенні середньої школи № 1 м. Полтави;

- з 1947 р. до 1993 р. – у двоповерховому 
цегляному будинку на вул. Шевченка, 3.

5 червня 1993 р. книголюби отримали чудовий 
подарунок – новозбудовану п’ятиповерхову будівлю 
в центрі міста на вул. Леніна, 17.

Організація-проектувальник об’єкта – Полтав-
ський філіал інституту «Укрміськбудпроект». Го-
ловний архітектор проекту М. О. Матяш.

Будівля, де з 1947 р. до 1993 р. знаходилася бібліотека. 2013 р.

Вхід до Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського. 2013 р.



Інтер’єр бібліотеки. 2013 р.
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