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Бібліотека заснована 15 листопада 1939 р. на 
базі громадських місцевих бібліотек «Просвіта», 
«Towarzystva shkoły ludowej», «Єврейського това-
риства ім. Й. Перля», а також приватних книжко-
вих колекцій окремих осіб. Це була перша держав-
на бібліотека на території області.

У роки Другої світової війни приміщення бібліо-
теки та книжковий фонд знищено. Повторно кни-
гозбірня відновила свою роботу у вересні 1944 р. 
(на основі Постанови РНК СРСР від 16 вересня 
1944 р. № 1114) у м. Чорткові, що на той час вико-

Коротка історія бібліотеки

– одна з провідних освітніх, інформаційних і куль-
турно-просвітницьких установ краю. Є депози-
тарієм краєзнавчих видань, науково-методичним та 
координаційним центром для книгозбірень області.

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

Кількість бібліотечного фонду – 552 643 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 21 337 осіб.
Чисельність штатних працівників – 68 осіб.

нувало функції обласного центру, оскільки м. Терно-
піль було вщент зруйновано.

У серпні 1946 р. бібліотека відновила роботу 
в м. Тернополі.

17 серпня 1966 р. Тернопільській обласній бібліо-
теці для дорослих присвоєно ім’я відомого на той час 
державного та партійного діяча В. П. Затонського.

У 1984 р. книгозбірні надано статус універсальної 
наукової. Таким чином бібліотека отримала право на 
пріоритетне комплектування літературою наукового 
змісту з різних галузей знань.

З 1991 р. – Тернопільська державна обласна уні-
версальна наукова бібліотека.

Тернопільська обласна 
універсальна наукова бібліотека 

Читальна зала. 2014 р.



Інформація про приміщення 
бібліотеки

Для державної обласної книгозбірні було виділе-
но приміщення на вул. Леваневського, 7, окрім того, 
вона мала дві філії – на вулицях Міцкевича, 1 та Чер-
воноармійській, 18.

З поверненням бібліотеки до м. Тернополя у 
1946 р. її розміщено в невеличкому приміщенні на 
вул. Островського, 56. Книгозбірня складалася із 
читальної зали, відділу абонемента та коридору, об-
лаштованого під книгосховище. У 1947 р. виділено 
кошти для реконструкції та добудови приміщення.

Будинок, у якому з 1951 р. знаходиться бібліо-
тека, споруджено в 1815 р. Він належав адвокату 
Богданові Стахевичу та був пристосований для жит-

Зала каталогів. 2014 р.

Відділ міського абонемента. 2014 р.

У 1994 р. створено локальну мережу, розпочато 
автоматизацію бібліотечних процесів комплектуван-
ня та обробки літератури.

З 2002 р. – Тернопільська обласна універсальна 
наукова бібліотека.

Засновником бібліотеки є Тернопільська обласна 
рада. Галузево бібліотека підпорядкована департа-
менту культури, релігій та національностей Терно-
пільської обласної державної адміністрації.



- площа бібліотеки – 1 214 м²;
- наявність читальних залів – 3 (120 місць);
- наявність виставкових залів – відсутні (трансфор-
муються із читальної зали);
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – потребує капітального 
ремонту; не відповідає вимогам щодо розміщення 
наявного бібліотечного фонду.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:

лових помешкань. Також у будівлі розміщувалися 
канцелярія й кабінет лікаря. У 1939 р. в цій кам’яній 
будівлі працювала музична школа, утворена з філії 
музичного інституту.
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