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Бібліотека заснована у 1844 р.
У зв’язку зі змінами статусу навчального закла-

ду, у підпорядкуванні якого знаходилася бібліотека, 
за роки свого існування декілька разів змінювалася 
назва бібліотеки:

Коротка історія бібліотеки

– одна з найбільших книгозбірень вищих навчаль-
них закладів України. Бібліотека є структурним 
підрозділом університету і, виконуючи функції 
бібліотечно-бібліографічного, науково-інформа-
ційного, навчально-допоміжного та культурно-
просвітницького закладу, забезпечує навчальний 
процес, науково-педагогічну діяльність, науко-
во-дослідну, виховну і культурно-просвітницьку 
роботу.

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

Кількість бібліотечного фонду – 1 835 848 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 20 188 осіб.
Чисельність штатних працівників – 108 осіб.

1844–1877 рр. – Бібліотека Технічної академії,
1877–1921 рр. – Бібліотека Політехнічної школи 

у Львові,
1921–1939 рр. – Бібліотека Львівської політехні-

ки,
1939–1941, 1944–1991 рр. – Бібліотека Львівсько-

го політехнічного інституту,
1991–2000 рр. – Бібліотека Державного універси-

тету «Львівська політехніка»,
З 2000 р. – Науково-технічна бібліотека Націо-

нального університету «Львівська політехніка».
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Корпус бібліотеки на вул. Професорській, 1. 2013 р.



Інформація про приміщення 
бібліотеки

Бібліотека розміщується у двох будівлях.
Перший корпус – окремий будинок на вул. Про-

фесорській, 1. Побудовано в 1934 р. за проектом 
Тадеуша Обмінського.

Другий корпус – окремий будинок на вул. Мит-
рополита Андрея, 1. Побудовано в 1970 р. за про-
ектом архітектора П. Мар’єва.

Обидва корпуси будувалися спеціально для 
бібліотеки і відповідають сучасним умовам.

Корпус бібліотеки на вул. Митрополита Андрея, 3. 2013 р.

Електронна читальна зала. 2013 р.

Бібліотека Національного університету «Львівсь-
ка політехніка» знаходиться у підпорядкуванні 
Міністерства освіти і науки України.

Хол бібліотеки на вул. Професорській, 1. 2013 р.



- площа бібліотеки (пристосовані приміщення):
 • перший корпус – 3 301 м²;
 • другий корпус – 7 399 м²;
- наявність читальних залів:
 • перший корпус – 2 (640 місць);
 • другий корпус – 2 (30 місць);
- наявність виставкових залів – відсутні;
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан приміщення – задовільний.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:

Читальна зала інформаційно-бібліографічних видань. 2013 р.

Абонемент навчальної літератури. 2013 р.

Читальна зала. 2013 р.



Список використаної літератури

1. Бєлоус, І. О. Науково-технічна бібліотека Національного уні-
верситету «Львівська політехніка» : [монографія] / І. О. Бєлоус, 
О. В. Шишка, Д. О. Тарасов ; за ред. А. Г. Загороднього ; Нац. 
ун-т «Львів. політехніка». – Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. полі-
техніка», 2009. – 196 с. : фотогр.
2. Науково-технічна бібліотека Національного університету 
«Львівська політехніка» // Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua. – 
Назва з екрана.


