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Бібліотека створена у 1829 р. як Одеська місь-
ка публічна бібліотека, відкриття якої відбулося 
15 (27) квітня 1830 р. Ініціатором створення став ре-
дактор газети «Одесский вестник», згодом одеський 
градоначальник О. І. Льовшин, який звернувся із цим 
проектом до новоросійського генерал-губернатора 
графа М. С. Воронцова. Граф, у свою чергу, підтримав 
ідею створення в Одесі міської публічної бібліотеки 
перед імператором Миколою I. Імператорський наказ 

Коротка історія бібліотеки

є провідним культурним, освітнім, науково-ін-
формаційним закладом, що здійснює функції 
науково-дослідного, методичного та координа-
ційного центру з питань бібліотекознавства, бі-
бліографознавства, документознавства.

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

Кількість бібліотечного фонду – 5 138 813 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 13 661 001 осіб.
Чисельність штатних працівників – 273 особи.

Одеська національна ордена 
Дружби народів наукова бібліотека 

імені М. Горького

про заснування в Одесі «міської публічної бібліоте-
ки» підписано 13 (25) вересня 1829 р. Це була друга 
в Росiйськiй iмперiї (після імператорської у Санкт-Пе-
тербурзі) i перша в Україні публічна бiблiотека.

У 1922 р. Одеська публічна бібліотека набула 
статусу державної.

1930 р. бібліотеку об’єднано з Науковою бібліо-
текою Одеського університету та Українською дер-
жавною бібліотекою імені Т. Г. Шевченка під спіль-
ною назвою Одеська державна наукова бібліотека. 
Ця назва збереглася за бібліотекою й після 1934 р., 
коли фонди університетської бібліотеки було пе-
редано Одеському університету після відновлення 
його діяльності.

10 лютого1941 р. Указом Президії Верховної Ради 
УРСР бібліотеці присвоєне ім’я Максима Горького.

1941–1944 рр. – найцінніша частина фонду бі-
бліотеки перебувала в евакуації, в Ташкенті. Пра-
цівники, які залишилися в Одесі, за часів окупації 
продовжували обслуговування одеситів.

З 1964 р., за рішенням колегії Мiнiстерства 
культури УРСР, бiблiотека стає зональним органi-
зацiйно-методичним, науково-бiблiографiчним та 
iнформацiйним центром Півдня України, коорди-
наційним, науково-методичним та iнформацiйним 



Інформація про приміщення 
бібліотеки

Протягом свого існування бібліотека розміщу-
валася в різних приміщеннях: із часу заснування 
(1829 р.) до листопада 1873 р. – у двох кімнатах бу-
дівлі присутствених місць на Приморському буль-
варі (другий поверх); з листопада 1873 р. до грудня 
1874 р. – у будинку О. С. Веліканова на вул. Грець-
кій; з грудня 1874 р. до 1883 р. – у будинку Папудова 
на Соборній площі.

У 1883 р. Одеська міська публічна бібліотека от-
римала першу власну будівлю на Думській площі. Проект будівлі бібліотеки архітектора Ф. Нестурха

центром для бібліотек України з питань популяриза-
ції природничо-наукових та екологічних знань, а та-
кож з питань релiгiї та атеїзму. 

За значний внесок у розвиток культури та з на-
годи 150-річчя від дня заснування в 1979 р. Указом 
Президії Верховної Ради СРСР бібліотеку нагород-
жено орденом Дружби народів.

17 вересня 2009 р. Президент України підписав Указ 
за №756/2009 про надання Одеській державній науко-
вій бібліотеці імені М. Горького статусу національної.

Бібліотека перебуває у сфері управління 
Міністерства культури України.

Перші приміщення бібліотеки



Коштом міського голови Г. Г. Маразлі було придба-
но земельну ділянку та побудовано споруду в стилі 
класицизму.

На початку XX ст. через брак вільних при-
міщень стало питання спорудження нової будівлі 
для бібліотеки. Відповідно до рішення Одеської 
міської думи було виділено земельну ділянку на 
вул. Херсонській. Будівництово тривало з 1905 р. 
до 1907 р. Розробку проекту і керівництво будівель-
ними роботами доручили архітектору Федору Пав-
ловичу Нестурху.

З 1907 р. бібліотека перебуває за адресою: 
вул. Пастера (Херсонська), 13.

Класична будівля бібліотеки складається з трьох 
частин. Середній (головний) корпус, у якому роз-
ташовані основні підрозділи, що займаються об-
слуговуванням користувачів, з’єднаний переходами 
з двома боковими корпусами. Лівий корпус – кни-
госховище – має 7 поверхів (ярусів) та два яруси 
в підвальному приміщенні. Один ярус дорівнює 
двом поверхам головного корпусу. До нього за 
радянських часів добудовано нове восьмиярус-

Портик фронтону та каріатиди

Одеська міська імені імператора Миколи ІІ публічна 
бібліотека. 1912 р.



не книгосховище у дев’ятиповерховій будівлі 
(1968–84 рр.). Правий корпус – триповерховий 
адміністративний корпус. Першопочатково це був 
службовий флігель, де за проектом розміщувалися 
котельня бібліотеки (у підвалі) та приміщення для 
службового персоналу.

Фасад головного корпусу виконано у стилі «нео-
грек» з ампірними мотивами та елементами модер-
ну. Портик виконано у вигляді храму в антах. Капі-
телі іонічних колон завершуються балюстрой. Між 
антами портика розташований пронаос. У тимпані 
фронтону розташований горельєф – симетричний 
рослинний орнамент, у центрі якого знаходиться 
малий герб України (в оригіналі – двоглавий орел, 
за радянських часів – герб УРСР). На фризі надпис 
«Державна наукова бібліотека». Над портиком роз-
ташований барельєф у вигляді гірлянд. Над ними 
архітектор розмістив 6 каріатид, які тримають у 
руках книги та вінки – символи мудрості та знань. 
З обох боків від ряду каріатид розміщено так звані 
арматури (елементи архітектурного оформлення з 
військового обладунку, у центрі якого розташована 
анкила – щит Марса).

У бібліотеці є службові приміщення: 2 склад-
ських приміщення, гараж. У головному корпу-

сі та у підвалі дев’ятиповерхового корпусу дві 
бойлерні.

З 1979 р., відповідно до постанови Ради 
Міністрів УРСР (від 6 вересня 1979 р. № 442, охо-
ронний № 1464), бібліотечна споруда перебуває під 

Фрагменти фасаду будівлі, 
оздобленого ліпним орнаментом і маскаронами



охороною держави як пам’ятка містобудування і ар-
хітектури.

Крім того, бібліотека має приміщення на 
вул. Філатова, 1. З 1962 р. до серпня 2010 р. поза 
основним приміщенням бібліотеки, на площі Поть-
омкінців, 5 (нині Катерининська площа), діяв від-
діл літератури іноземними мовами. Нині відділ пе-
реведено в адміністративний корпус бібліотеки на 
вул. Пастера, 13.

На виконання постанови Ради Міністрів УРСР 
№ 18-322 15.9 від 3 липня 1987 р. та рішення ви-
конкому Одеської міської ради № 318 від 6 серпня 

1987 р. було розпочато реставрацію бібліотеки. Мета 
цієї реставрації полягала в тому, щоб максимально 
повно відновити первісний інтер’єр бібліотеки та 
зберегти творчий задум геніального українського 
архітектора. Під час ремонтно-реставраційних ро-
біт проведено капітальний ремонт усієї площі даху 
бібліотечної будівлі, замінено залізні каркаси й від-
новлено скляні ліхтарі, повністю замінено систему 
водопостачання. У період з 1987 до 1991 рр. вико-
нувалися реставраційні роботи в головній читаль-
ній залі та читальних залах головного корпусу бі-
бліотеки. За старовинними фотографіями виконано 

Реставраційні роботи будівлі 1987–1992 рр. 

Реставрація фасаду будівлі 2003–2008 рр.



художнє розфарбування інтер’єрів музею, аванза-
лу та сходів. За первісними зразками замовлялися 
плафони для світильників у головній читальній 
залі, так само на замовлення відливалися бра, що 
розміщені у вестибюлі бібліотеки. У 1993 р. після 
капітального ремонту бібліотеку відкрито для чи-
тачів.

З 2003 р. до 2009 р. тривала реставрація голов-
ного й адміністративного корпусів (фасаду і при-
міщень) та фасаду і покрівлі дев’ятиповерхового 
корпусу. Також було здійснено реконструкцію 
санвузлів у головному корпусі.

Інженерне обладнання: електрика – передба-
чена проектом з 1907 р., водопровід – в основній 
будівлі та в дев’ятиповерховій будівлі, каналіза-
ція, вид опалювання – ТЕЦ (до 1960 р. – власна 
котельня). У дев’ятиповерховій будівлі та в голов-
ному корпусі, де знаходиться старе книгосхови-
ще, є вантажні ліфти. На території бібліотеки роз-
ташовано діюче пожежне водосховище на 100 м³.

Фасад будівлі бібліотеки. 2008 р.

- площа бібліотеки (пристосоване приміщення) – 
5683,4 м²;
- наявність читальних залів – 8;
- наявність виставкових залів – 1;
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – задовільний.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:



Головна читальна зала. 2008 р.

Декоративна решітка на внутрішніх сходах. 2008 р.

Орнамент плиткової підлоги аванзалу бібліотеки. 2008 р.
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