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Ще у 1902 р. м. Ужгород, перебуваючи у 
складі Австро-Угорської імперії, одержало в дар 
від м. Будапешта тисячу книг угорською мовою. 
Так була започаткована народна бібліотека, яка 
обслуговувала не лише м. Ужгород, але й викону-
вала функції пересувної бібліотеки у віддалених 
від центру населених пунктах.

Коротка історія бібліотеки

– один із провідних культурних центрів краю, 
головний заклад у сфері бібліотечно-інформа-
ційного обслуговування населення Закарпатсь-
кої області, науково-дослідний, методичний, ко-
ординаційний центр для бібліотек усіх систем 
і відомств, обласний депозитарій краєзнавчої 
літератури, центр краєзнавчої літератури та ін-
формації з питань культури і мистецтва.

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

Кількість бібліотечного фонду – 408 398 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 20 351 особа.
Чисельність штатних працівників – 84 особи.

У 1923 р. (м. Ужгород був у складі Чехословаць-
кої республіки) культурною комісією міста організо-
вано міську бібліотеку.

У вересні 1945 р. на базі міської створено обласну 
бібліотеку для дорослих.

У 1980 р. бібліотека отримала статус обласної 
універсальної наукової бібліотеки.

26 травня 2011 р., рішенням Закарпатської облас-
ної ради, бібліотеці присвоєно ім’я видатного закар-
патського письменника і вченого Федора Потушняка.

У травні 2013 р. на фасаді будівлі бібліотеки вста-
новлено меморіальні дошки відомим закарпатським 
письменникам і культурним діячам – Федору По-
тушняку (автор І. Цубина) та Петру Скунцю (автор 
Б. Корж).

Закарпатська обласна універсальна 
наукова бібліотека імені Ф. Потушняка 



У 1932 р. для бібліотеки збудували спеціальне при-
міщення (ім’я архітектора невідоме). Нині тут зна-
ходиться Ужгородська центральна міська бібліотека 
(вул. Волошина, 20).

Нинішнє приміщення бібліотеки (просп. Сво-
боди, 16) збудоване в 1956 р. як «Будинок спілок» 
(замовник – «Закарпатский “Облсельпроект”»). 
Чотири роки там була розташована центральна 
облспоживспілка. У цю будівлю бібліотека пере-
селилася в 1960 р. Документація та імена авторів 
проекту не збереглися.

Приміщення є власністю комунального майна облас-
ті й належитмь Закарпатській ОУНБ ім. Ф. Потушняка 
на правах оперативного управління. Бібліотека має акт 
на володіння землею, де знаходиться будівля.

У бібліотеці встановлено сучасне автономне 
опалення, замінено внутрішню опалювальну 
систему, освітлювальну, зовнішню і внутрішню 
водопровідну системи. Проведено дренажні роботи, 
відремонтовані дворові колодязі тощо.

Бібліотека орендує додаткове приміщення на 
вул. Капітульній, 10.

Інформація про приміщення 
бібліотеки

Ужгородська центральна міська бібліотека, 
яка займає другий поверх будівлі



- площа бібліотеки (пристосоване приміщення) – 
1 296,3 м2;
- наявність читальної зали – 1 (150 місць);
- наявність виставкових залів – відсутні (сходова 
клітка між поверхами та коридори використовують-
ся для виставкових робіт);
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – задовільний.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:

Відділ краєзнавства

Відділ обслуговування (читальна зала)

Відділ книгозберігання



Відділ художньої літератури та МБА

Відділ наукової інформації та бібліографії
Сходова клітина між поверхами та коридори 

використовуються для виставкових робіт
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