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Комунальний заклад
«Запорізька обласна універсальна
наукова бібліотека
імені О. М. Горького»

провідна публічна бібліотека регіону, інформаційний, освітній, культурний і методичний центр області.
Основні показники бібліотеки
(станом на 1 січня 2013 р.)
Кількість бібліотечного фонду – 1 513 070 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 36 000 осіб.
Чисельність штатних працівників – 136 осіб.

Коротка історія бібліотеки

Історія книгозбірні розпочалася 22 січня 1904 р.
із затвердження «Устава Александровской Екатеринославской губернии городской общественной библиотеки», а першого користувача новоутворений
заклад прийняв 15 січня 1905 р. Багато випробувань
випало на долю бібліотеки. Були в її еволюції спади
(1915–1922 рр.) і підйоми (1950–1980 рр.), трагічні
ситуації (втрата 175-тисячного фонду в роки Другої
світової війни) і радісні події (повоєнне відродження, отримання чудового Палацу книги), змінювався
статус (міська громадська – міська робітнича – центральна міська – обласна) і місцезнаходження, розширювалися функції (від класичної громадської

Довоєнне приміщення бібліотеки. 1930-ті рр.

бібліотеки до регіонального культурного, освітнього, науково-інформаційного, методичного центру) і
структура (від звичних абонемента та читальні до
18 відділів).

Інформація про приміщення
бібліотеки
Не маючи окремого приміщення, бібліотека
спочатку функціонувала у відведеному для неї
кутку зали засідань міської Думи. Згодом, у 1909
р., зайняла дві кімнати в житловому будинку на

Наприкінці 1949 р. ці приміщення розширили:
уздовж стін дворового фасаду добудовано дві засклені веранди, де розмістилися бібліотечні відділи, було прибудовано книгосховище і дві службові
кімнати. Невдовзі облвиконком дає проектантам завдання на проектування приміщення для бібліотеки
в житловому будинку заводу «Запоріжсталь» на
вул. Спортивній, 14. Проектним завданням архітектора Н. В. Астафьєва передбачалося дві читальні зали, триповерхове книгосховище, абонемент із

У 1944–1952 рр. у цьому приміщенні
розташовувалася бібліотека. 1940-ві рр.

вул. Покровській. У 1920 р. її спадкоємницею стала
Центральна міська робітнича бібліотека. У першій
половині 1930-х рр. Центральна міська робітнича
бібліотека одержала частину двоповерхового приміщення на вул. Чекістів, 30.
У воєнні роки (1941–1943 рр.) фонд було втрачено. Лише у квітні 1944 р., відповідно до рішення обласного виконкому, за бібліотекою закріплено приміщення на вул. Лепіка, 12, що складалося з двох
невеличких квартир.

У 1954–1977 рр. у цьому приміщенні
розташовувалася бібліотека. 1970-ті рр.

книгосховищем та залом видачі книг, приміщенням для всіх підрозділів бібліотеки, великий вестибюль з роздягальнями. Будівництво розпочалося
в 1951 р., а у вересні 1952 р. вже відбувся переїзд
бібліотеки до нового приміщення.
У 1960-х рр. зростаючі обсяги роботи та перспективи розвитку провідної книгозбірні області
обумовили рішення облвиконкому про будівництво
окремого приміщення для «Горьківки» за проектом
бібліотеки АН БРСР, розробленим у «Білдержпроекті» архітектором Л. М. Гольдштейном (6-поверхова споруда, із цоколем, 10-ярусним книгосховищем).
Фахівці Запорізького «Цивільпроекту» за керівництва
архітектора Л. В. Зайцева доопрацювали його згідно
з пропозиціями дирекції бібліотеки. Будівництво на
просп. Леніна, 142 почалося наприкінці 1961 р. і завершилося в жовтні 1977 р. Нова будівля передбачала
чудові умови для роботи користувачів і персоналу.

Вестибюль бібліотеки. 2012 р.

Основні характеристики
бібліотечного приміщення:
- площа бібліотеки – 10 000 м2;
- наявність читальних залів – 9 (800 місць);
- наявність виставкових залів – 1;
- стан опалювальної, водопровідної та каналізаційної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – задовільний.

Хол бібліотеки. 2013 р.

Читальна зала. 2012 р.

Відділ обслуговування читачів (абонемент). 2009 р.

Виставкова зала. 2009 р.

Зала електронних ресурсів. 2012 р.

Лекційна зала. 2013 р.
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Бібліотечний простір. 2013 р.
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