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Перші архівні дані про організацію Миколаївсь-
кої науково-педагогічної бібліотеки відомі з 1946 р. 
Нині триває пошук свідчень довоєнного часу про 
факт існування бібліотеки до 1946 р.

У 1977 р., відповідно до рішення президії Мико-
лаївської обласної ради профспілок від 30 березня 
1977 р., ухвалено об’єднати 33 профспілкові бі-
бліотеки м. Миколаєва і до 1 липня 1980 р. створи-

Коротка історія бібліотеки

– сучасний центр підтримки фахових інформацій-
них потреб науково-педагогічних, педагогічних та 
управлінських кадрів, студентів, учнівської молоді, 
а також сприяння підвищенню їх професійного, 
духовного і культурного рівня. Бібліотека відкрита 
для тих, хто вчиться і навчає, чиїм девізом є: «На-
вчання протягом усього життя».

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

Кількість бібліотечного фонду – 96 983 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 5 029 осіб.
Чисельність штатних працівників – 26 осіб.

ти Міжспілкову централізовану бібліотечну систему 
(МЦБС) з єдиним книжковим фондом, довідковим 
апаратом, штатами, комплектуванням і обробкою лі-
тератури. Маючи високий освітньо-професійний по-
тенціал, учительська бібліотека стає базовою Цент-
ральною міською бібліотекою Міжспілкової ЦБС м. 
Миколаєва та методичним центром для її 33 філій.

Рішенням Миколаївської обласної ради професій-
них спілок № 11-91/747 від 26 листопада 1990 р. у 
зв’язку з реорганізацією структури профспілкових 
органів і закладів культури міжспілкова ЦБС м. Ми-
колаєва з 1 січня 1991 р. закривається. Згідно з рі-
шенням Миколаївської міської ради народних депу-
татів від 27 листопада 1990 р. № 5/2 п. 11 «Решить 
вопрос о передаче на баланс горОНО библиотеки 
для учителей» та наказом міськвиконкому № 6 від 
21 січня 1991 р. міжспілкова ЦБС м. Миколаєва пе-
рейменована на бібліотеку працівників народної ос-
віти м. Миколаєва.

У 1997 р., відповідно до розпорядження міського 
голови № 358 від 25 вересня 1997 р. та наказу управ-
ління освіти Миколаївського міськвиконкому № 468 
від 9 грудня 1997 р., бібліотека працівників народ-
ної освіти м. Миколаєва реорганізована в міську ос-
вітянську бібліотеку.

Науково-педагогічна бібліотека 
міста Миколаєва 



Інформація про приміщення 
бібліотеки

11 грудня 1946 р. Миколаївська міська Рада де-
путатів трудящих, розглянувши листа працівників 
шкіл від 22 жовтня 1946 р. за № 368 про поновлен-
ня у правах на приміщення колишньої вчительсь-
кої бібліотеки на вул. Чернігівській, ухвалила 
рішення за № 948 про передачу будинку на вул. 
Чернігівській, 17 Миколаївському обласному ко-
мітету Спілки працівників початкових і середніх 
шкіл УРСР для «відновлення в ньому діяльності 
колишньої вчительської бібліотеки». Цей доку-
мент дає право визнати факт існування бібліотеки 
до 1946 р., але свідчень довоєнного часу не знай-
дено.

У 1949 р. бібліотеку перемістили на вул. Мо-
сковську, 45.

З 1969 р. бібліотека знаходилася в Будинку вчи-
теля на вул. Плеханівській, 50, де займала перший 
поверх. 

Художня виставка в читальній залі. 2013 р.

Читальна зала. 2013 р.

У 2000 р., згідно з рішенням Миколаївської місь-
кої ради від 12 лютого 2000 р., міська освітянська бі-
бліотека реорганізована шляхом перетворення її на 
«Науково-педагогічну бібліотеку м. Миколаєва».



- площа бібліотеки – 550 м2;
- наявність читальної зали – 1 (70 місць);
- наявність виставкових залів – відсутні (трансфор-
муються із читального залу та коридорних при-
міщень);
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – потребує поточного ре-
монту.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:

Книжкова виставка на абонементі. 2013 р.

У 1988 р. у зв’язку з капітальним ремонтом при-
міщення Будинку вчителя бібліотека переїхала на 
вул. Шкільну, 2.

1997 р. можна назвати початком нової ери у жит-
ті бібліотеки у зв’язку з переїздом до центральної 
частини міста – на вулицю Адміральську, 31.
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