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Житомирська ОУНБ ім. О. Ольжича відкрита 
10 квітня 1866 р. як Житомирська публічна бібліотека.

У 1937 р. при утворенні Житомирської області 
бібліотека отримала статус обласної і з того часу 
стала організаційно-методичним та координаційним 
центром з питань бібліотекознавства і бібліографії 
для бібліотек усіх систем і відомств області.

У 2007 р. бібліотеці присвоєно ім’я Олега Оль-
жича – учасника українського визвольного руху, 
визначного громадсько-політичного діяча, вченого, 
поета і публіциста.

Житомирська ОУНБ ім. О. Ольжича заснована 
на спільній власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області й перебуває в управлінні Жито-
мирської обласної ради.

Коротка історія бібліотеки

На початку своєї діяльності Житомирська публіч-
на бібліотека, через відсутність спеціального при-
міщення, була розміщена в одному із флігелів губер-
наторського будинку.

Інформація про приміщення 
бібліотеки

Житомирська публічна бібліотека. Початок ХХ ст.

 

– головна бібліотека регіону (області), інформаційний, 
культурний, освітній заклад, що формує, зберігає і на-
дає в користування найбільш повне зібрання докумен-
тів у межах своєї території, є депозитарієм краєзнавчої 
літератури, надає методичну допомогу бібліотекам різ-
них видів відповідної території.

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

Кількість бібліотечного фонду – 779 120 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 27 064 осіб.
Чисельність штатних працівників – 101 особа.

Житомирська обласна універсальна 
наукова бібліотека імені Олега Ольжича



У 1897 р. бібліотека переїздить у спеціально збу-
доване приміщення на вул. Пушкінській. На той 
час це була досить простора й оригінальна будів-
ля. У цьому будинку, до якого вже в повоєнний 
час зробили прибудову, бібліотека розміщувалася 
до 1979 р. Тепер у ньому знаходиться обласна біб-
ліотека для дітей. Це новий тип бібліотечних при-
міщень, що будувалися в містах України наприкінці 
ХІХ ст. Типовий зразок громадського будинку з од-
нофасадною архітектурою, розрахованою на фрон-
тальне сприйняття, з великими вікнами, що добре 
освітлюють внутрішні приміщення будинку.

У 1979 р. бібліотека переїхала в нове 
п’ятиповерхове приміщення в центрі міста, 
спеціально збудоване за типовим проектом 264-
15-5 бібліотеки на 750 тисяч томів, розробленим 
Центральним науково-дослідним і проектним 
інститутом житлових і громадських будівель 
(м. Москва) в 1966 р. На першому і п’ятому поверхах 
розташовані сховища періодичних видань і загальне 
книгосховище. Між ними, на другому, третьому 
і четвертому поверхах, – структурні підрозділи 
(відділи) бібліотеки з розгалуженою системою 
читальних залів.

Інформаційний центр бібліотеки

Регіональний тренінговий центр бібліотеки



- площа бібліотеки – 6 650 м2;
- наявність читальних залів – 8 (380 місць);
- наявність виставкових залів – 2 (у відділі мистец-
тва та холі бібліотеки);
- стан опалювальної, водопровідної і каналізаційної 
систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – задовільний.

Основні характеристики 
 бібліотечного приміщення:

Актова зала бібліотеки

Конференц-зала бібліотеки

Читальна зала бібліотеки 



Інклюзивна читальна зала бібліотеки

Хол бібліотеки

Відділ мистецтв бібліотеки
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