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Заснована 8 жовтня 1886 р. як Харківська гро-
мадська бібліотека (ХГБ). До створення та розвитку 
ХГБ були причетні видатні харків’яни – професори 

Коротка історія бібліотеки

– культурно-просвітницький, інформаційний, доку-
ментально-комунікаційний заклад всеукраїнського 
значення, одна з найбільших універсальних науко-
вих бібліотек Європи, провідний науковий центр 
у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства 
і книгознавства. ХДНБ ім. В. Короленка – друга бі-
бліотека в країні за обсягом фондів. Виконує функції 
всеукраїнського науково-дослідного, методичного 
та організаційного центру бібліотек, регіонального 
центру з міжбібліотечного абонемента та міжоблас-
ного універсального депозитарія (для бібліотек Хар-
ківської, Полтавської, Сумської областей).

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

Кількість бібліотечного фонду – 7 088 560 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 45 474 особи.
Чисельність штатних працівників – 466 осіб.

Харківського імператорського університету, інших 
інститутів, відомі громадські діячі, представники 
губернської та міської влади, численні благодійни-
ки, які дарували книги, жертвували кошти, безоплат-
но працювали на користь бібліотеки.

1922 р. − Бібліотека отримала статус державної та 
підпорядковувалася Головполітпросвіті; відповідно 
до постанови Раднаркому УСРР установі присвоєне 
ім’я письменника В. Г. Короленка. Нова назва бібліо-
теки − Державна бібліотека імені В. Г. Короленка.

1930 р. − бібліотеку переведено в підпорядку-
вання Управлінню науки НКО УСРР, назву змінено 
на Харківська державна наукова бібліотека імені 
В. Г. Короленка.

1945 р. − Бібліотеку підпорядковано Комітету у спра-
вах культурно-освітніх установ Ради Міністрів УРСР.

1953 р. – Бібліотеку підпорядковано Міністерству 
культури УРСР.

1956 р. – Президія Верховної Ради УРСР нагоро-
дила ХДНБ ім. В. Г. Короленка Почесною грамотою 
за досягнення в розвитку науки і культури.

1964 р. − ХДНБ ім. В. Г. Короленка почала вико-
нувати функції республіканського методичного цент-
ру з пропаганди технічної літератури та зонального 
центру з надання методичної допомоги з різних на-
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Інформація про приміщення 
бібліотеки

Головний корпус бібліотеки (пров. Короленка, 18) 
спроектований видатним українським архітектором 
академіком О. М. Бекетовим. Будівля є пам’яткою 
архітектури та містобудування державного значення 
(охоронний номер 11674 Реєстру національної куль-
турної спадщини України), пам’яткою архітектури 
та містобудування місцевого значення (охоронний 
номер 153) і перебуває під охороною держави.

Перш ніж отримати власну будівлю, ХГБ майже 
протягом 14 років послідовно займала три орендо-
вані квартири. Бібліотека розвивалася і скоро стала 
невід’ємною частиною культурного простору Харкова. 
Квартири, в яких розміщувалася книгозбірня, були по-
казником її зростання – вони швидко ставали тісними.

На Миколаївській площі (нині площа Конститу-
ції) протягом 1883–1885 рр. за проектом архітекто-
ра Б. Г. Михаловського збудовано будівлю Міської 
думи в стилі французького Ренесансу ХVІ ст. За ра-
дянських часів її перебудовували, і зараз тут знахо-
диться Харківський міськвиконком. Міська дума за 
символічну платню надала бібліотеці три невеликі 
кімнати на другому поверсі флігеля, що знаходився Харківська міська дума на Миколаївській площі. 1885 р.

прямів діяльності бібліотекам Донецької, Дніпро-
петровської, Полтавської, Луганської, Сумської та 
Харківської областей.

1971 р. – Відповідно до рішення Міжвідомчої 
ради при МК УРСР за ХДНБ ім. В. Г. Короленка 
закріплено функції координаційного центру МБА 
Харківської зони (Полтавська, Сумська і Харківсь-
ка області).

1975 р. − ХДНБ ім. В. Г. Короленка визначена як 
міжобласний універсальний депозитарій для бібліо-
тек Харківської, Полтавської та Сумської областей.

Нині бібліотека знаходиться в підпорядкуванні 
Міністерства культури України.



у її дворі. Тут і відбулося відкриття Харківської гро-
мадської бібліотеки.

Пожертвування книгами від громадськості над-
ходили майже щодня. Вже через кілька місяців 
виявилося, що приміщення не пристосоване для 
потреб бібліотеки. Міська дума на засіданні 10 бе-
резня 1887 р. ухвалила надати безкоштовну кварти-
ру в приміщенні купецького банку.

Нове (друге) приміщення знаходилося на розі 
Торгової площі, № 23 (нині площа Р. Люксембург) 
та Плетньовського провулка. Будинок, збудований 
на початку ХІХ ст. архітектором П. А. Ярославсь-

ким для купця Ломакіна, належав до найкращих 
споруд міста. У 1908 р. будівлю знесли як аварійну.

Постановою від 22 серпня 1889 р. Дума ухвалила 
видавати кошти ХГБ протягом трьох років для опла-
ти найманого приміщення. Вже на початку вересня 
1889 р. бібліотека переїхала до нової квартири в бу-
динку пані Темпінської, де й залишалася протягом 
наступних 11 років до грудня 1900 р. Будинок зна-
ходився на розі вул. Московської та пров. Петровсь-
кого (нині – просп. Московського та пров. Коро-
ленка). Тут до революції знаходився кінотеатр 
«Мішель», у 1920-х рр. – кінотеатр ім. Комінтерна. 

Будинок купця Ломакіна, де розміщувався купецький банк. 
Кінець ХІХ ст.

Будинок Темпінської на вул. Московській, № 4. 
1880-ті рр.



Під час війни будинок був зруйнований і на цьому 
місці збудовано новий квартал.

Просторіше приміщення дозволило на деякий 
час значно покращити умови роботи в бібліотеці, 
що розмістилась у восьми великих кімнатах на 
другому поверсі та в шести кімнатах мезоніну. 
Загальна площа приміщень сягала 116 сажнів², 
висота – від 4 до 7 аршин.

Ідея будівництва власної будівлі бібліотеки 
виникла ще з перших років існування бібліотеки. 
Проте ця справа зрушила з місця тільки на восьмому 
році існування ХГБ, коли головою Правління 
став професор Д. І. Багалій. Він видав брошуру 
«О необходимости постройки дома для Харьковской 
Общественной библиотеки» та запропонував низку 
заходів, що й стали реалізовуватися. Імператор 
Микола ІІ дав дозвіл не лише на виділення коштів 
під будівництво, але й на звільнення бібліотеки від 
сплати мита за придбану ділянку під забудову.

16 травня 1899 р. відбулася урочиста закладка 
будівлі ХГБ. Проект будівлі виконав архітектор 
академік О. М. Бекетов. Він врахував усі новітні 
світові досягнення в будівництві бібліотек та 
успішно вирішив проблеми, що ускладнювали 
проектне завдання – невелика площа, затінення та 

Проект Харківської громадської бібліотеки О. М. Бекетова

Харківська громадська бібліотека. Фото М. Іваницького. 
1904 р. 



рельєф ділянки, а також необхідність використання 
читального залу для лекцій і концертів.

Перед початком будівництва геологічна лабора-
торія Імператорського Харківського університету 
під керівництвом професора О. В. Гурова досліди-
ли геологічні умови ділянки, що виявилися придат-
ними для закладання фундаменту будівлі.

Будували бібліотеку господарчим способом. 
Академік О. М. Бекетов наглядав за будівництвом. 
Виконання робіт очолив архітектор Харківського 
учбового округу та університету В. В. Величко. 
Він разом із членом будівельної комісії С. К. Під-
гурським склав кошторис будівництва, особисто ке-
рував усіма роботами до їх завершення, виконував 
робочі креслення, зокрема й розбірних меблів для 
читального залу та трансформованої естради для 
концертів.

Професор А. П. Комаров вивчав улаштування 
книгосховищ Московського університету, Архіву 
Міністерства юстиції, інших бібліотек. Він склав 
проект і розрахунки книгосховища ХГБ, брав 
безпосередню участь у розробці завдань для 
архітекторів, розрахував і сконструював металеві 
конструкції книгосховища. Виготовили їх та 
встановили фахівці заводу Ф. Ф. Богданова.

У проекті були враховані особливі вимоги по-
жежної безпеки бібліотечних споруд. Застосовува-
лися металеві балки, будувалися бетонні та цегляні 
перекриття, вогнетривкі сходи. В усіх приміщеннях 
проведене електричне освітлення й центральне во-
дяне опалення, розміщувалися пожежні крани з ру-
кавами.

Урочисте освячення нової будівлі ХГБ відбулося 
28 січня 1901 р. Двоповерхове приміщення 
з підвальним поверхом загальною площею 
608 сажнів² вдало закріпило південно-східний кут 
ділянки. Фасад було вирішено у стилі неоренесансу, 

Зала абонемента. Фото О. М. Іваницького. 1904 р.



ліпні прикраси фасаду за ескізами О. М. Бекетова 
виконав скульптор О. О. Якобс.

Головною особливістю будівлі стала саме її мак-
симальна пристосованість до призначення бібліоте-
ки, внутрішнє облаштування, розподіл приміщень 
та їх оздоблення. Функціональна організація примі-
щень майже не змінилася до наших днів.

Широкі мармурові сходи, оздоблені в ново-
грецькому стилі у світло-салатових з білим тонах, 
з ажурними металевими перилами. На другому по-
версі – велика читальна зала, освітлена з двох сто-
рін високими вікнами, та вирішена у блакитно-сі- рих тонах з білими ліпними прикрасами. Вишукане 

оздоблення стелі, прикрашеної ліпниною з великим 
дзеркальним плафоном посередині, кольорів сло-
нової кістки та фісташкового. Стіни зали оздоблені 
пілястрами з гермами та медальйонами, в які зго-
дом були вставлені портрети письменників і поетів.

Головну частину будівлі складає суміжне з вели-
кою читальною залою та абонементною залою кни-
госховище з металевими кроквами. Книгосховище 
ХГБ побудоване за так званою магазинною систе-
мою за типом бібліотеки Стразбурзького універси-
тету. Приміщення розділене металевою колоснико-
вою підлогою на сім поверхів загальною площею 
близько 250 сажнів². По середньому проходу кож-Велика читальна зала. 1900-ті рр.

Книгосховище



ного поверху підлога покрита суцільними мета-
левими плитами. Поверхи книгосховища з’єднані 
металевими сходами. Через усі поверхи проходять 
шість рядів залізних відкритих етажерок-стелажів 
для книг з окремими бетонними фундаментами.

Підвальний поверх побудований таким чином, що 
його частина була резервом для розширення книго-
сховища. У ньому, окрім центральної водяної котель-
ні, були приміщення для архіву з вогнетривкою комо-
рою, швейцарська, кухні, приміщення для сторожів, 
куб з гарячою водою для продажу чаю публіці.

З метою наближення книжкових багатств до на-
селення робочих районів міста бібліотека відкриває 
два відділення-філії на вул. Петинській, № 44 (нині 
вул. Плеханівська) та на вул. Усівській, 18 (нині 
вул. Гвардійців Залізничників). 

Фонд бібліотеки збільшувався. Для його збері-
гання додатково облаштовано частину приміщень 
підвального поверху, хоча й цього було замало. 
Книгосховище потребувало розширення. Акаде-
мік О. М. Бекетов у 1927 р. виконав загальний про-
ект добудови нового бібліотечного комплексу, як 
це передбачалося у його первісному задумі. Вліт-
ку 1927 р. розпочалися будівельні роботи. Про-
ект восьмиповерхової будівлі розробив інженер 

М. Шпанов, робочі креслення книгосховища вико-
нав архітектор Е. Л. Гамзе. Будівництво розпочало 
Всеукраїнське будівельне товариство НКВС УСРР 
«Укрпайбуд» під керівництвом будівельної комі-
сії у складі інженерів-будівельників, представни-
ків міськради та адміністрації бібліотеки. Інженер 
А. А. Розанов здійснював технагляд, від товариства 
«Укрпайбуд» об’єктом опікувався старший інже-
нер Ю. М. Лейбфрейд. Навесні 1929 р. будівництво 
було завершене. Обладнання з металевих конструк-
цій виготовлено за проектом інженера А. А. Роза-
нова. Державний машинобудівний завод виготовив 
і змонтував металеві стелажі.

У 1938–1939 рр. знову виникла потреба у збіль-
шенні площ бібліотеки. Академік О. М. Бекетов 
створив новий ескізний проект, який було викона-
но фахівцями архітектурно-проектної майстерні 
Харківського інституту інженерів комунального 
будівництва. У підготовці проекту брали участь ін-
женер А. А. Розанов, консультанти від Всесоюзної 
академії наук, Ленінградської публічної бібліотеки 
ім. Салтикова-Щедріна.

За цим проектом бібліотека розширювалася до 
просп. Московського, мала два нові вестибюлі, 
кілька читальних залів, зокрема для сліпих, музей 



рідкісної книги, книгосховища, службові примі-
щення, лабораторію для реставрації книг. Два вну-
трішні двори забезпечували природне освітлення 
всіх приміщень. Однак втіленню цього грандіозно-
го проекту перешкодила війна

Наприкінці 1960-х рр. бібліотека вичерпала всі 
ресурси вільних площ і опинилася перед нагаль-
ною необхідністю розширення приміщень. Протя-
гом 1967–1969 рр. місцева влада виділила бібліо-
теці 18 підвальних приміщень загальною площею 
950,4 м² у житлових будинках центральної частини 
м. Харкова, що на деякий час полегшило розміщен-
ня фонду, однак ускладнило умови його збережен-
ня. Зрозуміло, що підвали не були пристосовані для 
зберігання унікального бібліотечного фонду. 

Протягом 1968–1969 рр. була закладена основа 
майбутнього будівництва: у цілому виконане проектне 
завдання та кошторисно-фінансовий розрахунок 
будівельних робіт з урахуванням перспективного 
розвитку бібліотечного комплексу. Проектування 
здійснювалося на підставі планового завдання, за-
твердженого заступником міністра культури УРСР 
12 серпня 1968 р., рішень Харківського міськви-
конкому від 11 вересня 1968 р. та від 26 листопада 
1968 р., а також за результатами топогеодезичних 

Ескізний проект розширення бібліотеки 
в бік просп. Московського, виконаний О. М.Бекетовим 

у 1939 р. План першого поверху

Проект розширення бібліотеки 
в бік пров. Слюсарного, виконаний О. М. Бекетовим у 1927 р. 

Фасад на вул. Короленка



та інженерно-геологічних досліджень, що виконав 
у 1969 р. інститут «Харківпроект».

Архітектурно-будівельну частину та робочий 
проект реконструкції бібліотеки виконав відділ 
«Харківпроекту» під керівництвом архітектора 
В. С. Донського. Автором проекту був архітектор 
Ю. А. Вейцман, випускник Харківського інженер-
но-будівельного інституту. У розробці проекту також 
брали участь інженер-конструктор Г. М. Кононенко, 
інженери-сантехніки Л. І. Дудник, С. Л. Островська 
та інші. Фахівці вивчили досвід Всесоюзної держав-

ної бібліотеки ім. В. І. Леніна у м. Москві, питання 
механізації та автоматизації бібліотечних процесів, 
особливості інженерного обладнання, у тому числі 
кондиціонування повітря тощо.

Ескізний проект академіка О. М. Бекетова 
1939 р. використати було неможливо, тому що уздовж 
пров. Короленка вже збудували новий житловий буди-
нок. Через це Генеральний план розвитку бібліотеки 
розробили в напрямку Слюсарного провулка. Комп-
лекс був спроектований на контрастному поєднанні 
старих і нових архітектурних форм. За проектом пер-
шої та другої черги реконструкції ХДНБ ім. В. Г. Ко-
роленка в центрі кварталу мала височіти багатоповер-
хова вежа книгосховища. Вздовж пров. Слюсарного 
передбачалося спорудження великого читацького кор-
пусу з окремим вестибюлем і входом. З двох боків 
бекетовської будівлі вздовж пров. Короленка було за-
проектовано читацький корпус та службово-виробни-
чий – між бекетовським і новим книгосховищем. Усі 
корпуси складали єдину технологічну лінію обслуго-
вування читачів з механізованою подачею книжок до 
читальних залів і з’єднувалися переходами. Ділянка 
під забудову мала площу 0,8423 га.

У січні 1971 р. розпочалися підготовчі будівель-
ні роботи. Бібліотечний довгобуд тривав майже 

Макет бібліотечного комплексу ХДНБ ім. В. Г. Короленка. 
1969 р.



десять років. 29 грудня 1980 р. голова державної 
комісії начальник Управління капітального будів-
ництва Міністерства культури УРСР підписав акт 
про завершення будівництва комплексу для ХДНБ 
ім. В. Г. Короленка. Тоді ж були офіційно прийня-
ті в експлуатацію двоповерховий читацький і п’я-
типоверховий службово-виробничий корпуси. На 
додаткових 12 730 м² корисної площі раціонально 
розмістилися книжкові скарби та стало можливим 
їх правильне зберігання. Читачів обслуговували у 
13 спеціалізованих читальних залах.

Збудоване в центрі ділянки тринадцятиповер-
хове книгосховище заввишки 76 м, встановлене на 
монолітній залізобетонній плиті. Конструкції вежі 
виготовлені зі збірних залізобетонних елементів з 
облаштуванням міжповерхових перекриттів. У п’я-
типоверховому службовому та двоповерховому чи-
тацькому корпусах розмістилися відділи бібліо-
теки. У читальних залах спеціалізованих відділів 
кількість посадкових місць збільшилася до 100, 
зросла площа службових приміщень.

У середині 1980-х рр. архітектори та науковці, які 
були основними читачами ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 
вважали за необхідне порушити питання щодо реа-
лізації ІІ черги реконструкції. На жаль, тоді питання 

реконструкції так і не було вирішене, а сьогодні віль-
ної території, передбаченої Генпланом 1968 р. для 
другої черги розширення бібліотеки, вже немає.

Сьогодні споруда ХДНБ ім. В. Г. Короленка ста-
ла одним із символів м. Харкова. Місто вже немож-
ливо уявити без башти книгосховища, з даху якої 
відкривається неосяжна панорама першої столиці 
України.

Будівництво нового книгосховища. 1970-ті рр.
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- площа бібліотеки – 17 702 м2;
- наявність читальних залів – 14 (527 місць);
- наявність виставкових залів – 2;
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – потребує капітального ре-
монту та реставрації.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:


