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Питання про відкриття та будівництво бібліотеки 
дебатувалося в міській Думі ще з 1889 р., однак від-
хилялося через відсутність належних умов. 20 люто-
го 1902 р. члени міської Думи, прагнучи гідно вша-
нувати пам’ять М. В. Гоголя з нагоди 50-річчя від дня 
смерті письменника, вирішили «закласти початок 
Вінницькій публічній бібліотеці імені М. В. Гоголя». 
Бібліотека відкрилася 2 (15) лютого 1907 р. 

За роки існування бібліотека змінювала свій ста-
тус і назву.

У пореволюційний період Гоголівська бібліотека 
стає центральною міською (пізніше – центральною 
окружною).

У 1923 р. бібліотеці присвоєно ім’я К. А. Тімірязє-
ва (на відзначення 80-річчя від дня народження уче-
ного-природознавця).

З 1930 р. до складу бібліотеки включено науко-
вий відділ, створений на базі ліквідованої Вінниць-
кої філії Всенародної бібліотеки ВУАН у «Мурах».

У 1934 р. бібліотеці надано статус обласної.
Під час Другої світової війни більша частина 

фондів бібліотеки була знищена. Бібліотечне обслу-
говування мешканців міста здійснював відділ, роз-

Коротка історія бібліотеки

є головним закладом у сфері бібліотечно-інфор-
маційного обслуговування населення, науково-до-
слідним, методичним, координаційним центром 
для бібліотек усіх систем і відомств Вінниччини, 
центральним обласним книгосховищем, обласним 
депозитарієм краєзнавчої літератури, центром 
книгообміну та міжбібліотечного абонемента. Це 
інформаційний, культурний, освітній заклад, що 
має упорядкований фонд документів і надає їх 
у тимчасове користування фізичним та юридич-
ним особам. Вінницька ОУНБ є власністю тери-
торіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області, управління якою здійснює Вінницька об-
ласна Рада.

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

Кількість бібліотечного фонду – 958 201 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 16 041 особа.
Чисельність штатних працівників – 126 осіб.

Вінницька обласна універсальна 
наукова бібліотека імені К. А. Тімірязєва



ташований у приміщенні історично-архітектурного 
комплексу «Мури».

З 1946 р. розпочалася відбудова бібліотеки, що 
тривала до кінця 1955 р. Вагомий внесок у її відбу-

дову та реконструкцію зробив директор бібліотеки, 
Герой Радянського Союзу І. М. Філіповський.

У 1966 р. бібліотека стала науковою, а в 1977 р. 
віднесена до бібліотек першої категорії.

Відповідно до Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні» та за рішенням 5-ї сесії Вінни-
цької обласної ради 3-го скликання (2 червня 2000 р.) 
обласна бібліотека визначена об’єктом комунальної 
власності територіальних громад Вінницької області 
й перейменована на Вінницьку обласну універсаль-
ну наукову бібліотеку імені К. А. Тімірязєва.

Знаходиться у підпорядкуванні Міністерства 
культури України.

Міська публічна бібліотека (вул. Театральна). 1907 р.

Проект бібліотеки архітектора Г. Г. Артинова. 
Початок ХХ ст.



У 1902 р. міською Думою виділено ділянку зем-
лі під забудову бібліотеки на вул. Театральній. Під-
ряд на спорудження будівлі за проектом архітек-
тора Г. Г. Артинова отримали Ш. Немировський і 
Л. Печерський. У лютому 1904 р. члени Думи по-
вертаються до питання місця забудови бібліотеки, 
внаслідок чого виділену ділянку землі змінено на 
кращу на вул. Поштовій (перша визнана неприйнят-
ною). Відповідно зміна місця забудови приміщення 
бібліотеки спонукала архітектора до зміни всього 
проекту. Етапи утворення об’єкта: І етап – 1907 р., 
ІІ – 1933–1936 рр., ІІІ – 1946–1955 рр.

У 1907 р. Міська публічна бібліотека імені 
М. В. Гоголя (на час її відкриття) отримала окреме 
двоповерхове приміщення на вул. Театральній.

У пояснювальній записці архітектор Г. Г. Ар-
тинов відмічав, що за зразок брав американсь-
кі бібліотеки, з точки зору «найкращих засобів 
зберігання книжкових скарбниць і надання пуб-
ліці можливості вільно користуватись ними».

У 1933–1936 рр. за проектом архітектора-
художника Л. О. Черленіовського виконано 

розширення будівлі, яке полягало в прибудові 
двоповерхового будинку до наявної одноповер-
хової будівлі, що була повністю розташована на 
центральній вулиці, та надбудові другого по-
верху над наявною спорудою. Також виконано 
триповерхову Г-подібну прибудову впритул до 
житлового будинку на вул. 9-го Січня (нині Ар-
хітектора Артинова). При цьому рішенні автор 
отримав кутове завершення квартальної пери-
метральної забудови вулиць 9 Січня та Леніна 
(нині Соборної). Таким чином, у 1936 р. біб-
ліотека отримала нову 3-поверхову простору 
будівлю в центрі міста. Докорінно перебудова-
не старе й добудоване нове приміщення було 

Інформація про приміщення 
бібліотеки

Будівля бібліотеки. 1937 р.



визнано пам’яткою архітектури місцевого зна-
чення (охоронний № 373-М).

Питання щодо реконструкції бібліотеки почало 
вирішуватися ще в 1933 р. 20 листопада старший 
референт Управи облбуддержконтролю М. І. Леп-
ко подав свої пропозиції та зауваження відділу по-
переднього контролю до проекту добудови будин-
ку бібліотеки. У травні 1934 р. у розпорядження 
робочої групи надано ряд документів, серед яких 
виписка з протоколу №1 Архітектурно-художньої 
ради від 26.03.1934 р. про затвердження фасаду. 
Керівництво будівельними роботами й технічний 
нагляд здійснював дільничний інспектор вінни-
цького Держбудконтролю М. З. Печерський, від 
міськнаросвіти – Стрєлков. Відповідальним ви-
конавцем робіт був К. Н. Прибєга.

18 березня 1944 р., залишаючи Вінницю, ні-
мецько-фашистські окупанти спалили приміщен-
ня бібліотеки – залишилися лише стіни і деякі 
перекриття. З 1946 р. і до кінця 1955 р. тривала 
відбудова та реконструкція приміщення бібліо-
теки за проектом архітектора С. І. Рабіна. Будів-
лю відбудовували відповідно до передвоєнного 
плану майже без змін з дотриманням стильових 
і загальних пропорцій. Розширення площі будівлі 

Зруйноване приміщення бібліотеки. 1944 р.

ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. 1957 р.



було здійснено за рахунок надбудови четвертого 
аттикового поверху.

12 грудня 1955 р. у відродженому приміщенні 
відновилася бібліотечна робота (до цього часу об-
слуговування населення відбувалося у «Мурах»). 
Фасад будинку бібліотеки строгим ритмом прямо-
кутних вікон, площинним за пластикою фасадом 
і його загальним раціоналістичним вирішенням 
віщував перехід до наступної фази стилістичного 
розвитку – конструктивізму.

У 2005 р. на фасаді приміщення встановлено 
меморіальну дошку колишньому директору Він-
ницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Герою Ра-
дянського Союзу І. М. Філіповському та барельєф 
Святих Рівноапостольних Кирила і Мефодія з 
пам’ятною дошкою слов’янським просвітителям 
і засновникам слов’янської абетки.

У 2006 р. між Управлінням містобудування і ар-
хітектури Вінницької міської ради та Вінницькою 
ОУНБ ім. К. А Тімірязєва укладений Охоронний 
договір на приміщення № 23 від 10 січня 2006 р.

У 1991 р. відкрито філію бібліотеки в 
адміністративному будинку обласної ради на 
трьох поверхах (вул. Соборна, 70). Будівля, 
зведена протягом 1936–1940 рр., розташована на Приміщення бібліотеки. 1956 р.



розі вулиць Соборної – Архітектора Артинова. 
Первісно вона призначалася для організації 
«Наркомхарчопрому» – цукротресту. Дану споруду, 
що є пам’яткою архітектури і містобудування, 
будував, за проектом і консультацією академіка 
архітектури П. Ф. Альошина, архітектор 
С. І. Рабін, який працював у проектній групі при 
міському архітекторі Юронікові. Споруда має 
яскраво виражений академічний, класичний стиль 
архітектури, характерний для соціалістичного 
будівництва СРСР передвоєнного часу і є 
пам’яткою архітектури місцевого значення.

Вестибюль і читальна зала бібліотеки. 1972 р.

- площа основного приміщення бібліотеки – 2 964 м2;
- наявність читальних залів – 9 (452 місця);
- наявність виставкових залів – відсутні (трансфор-
муються із читальних залів та вестибюлів і кори-
дорних приміщень);
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – задовільний (дах потре-
бує капітального ремонту та заміни покрівлі).

Площа філії Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязє-
ва – 1 257 м2.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:



Вестибюль. 2010 р.

Сходова клітка. 2012 р.Читальна зала. 2012 р.



Сектор реєстрації користувачів та зведеного 
статистичного обліку. 2010 р.Інтернет-центр. 2012 р.

Відділ рідкісних і цінних видань. 2006 р. Філія. Регіональний тренінговий центр. 2011 р.



Філія. Відділ літератури та інформації 
з питань економіки і права. 2012 р.

Філія. Відділ літератури та інформації
 з питань мистецтв. 2012 р.

Філія. Відділ літератури та інформації 
з питань економіки і права. 2011 р.
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