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Хмельницька обласна бібліотека для дітей 
імені Т.Г.Шевченка

м. Хмельницький,  вул. Свободи, 51
Створ. у 1937 р. ріш. Кам.-Под. обкому ЛКСМУ як обл. 

бібліот. для дітей і юнацтва. Вона обслугов. дітей і підлітків 
та стала центром метод. керівн. дит. і шкільн. бібліотеками 
обл. Друга світова війна перервала розвит. бібліот. У 1944 
р. Кам.-Под. обл. бібліотека почала діяти у м. Проскурові. 
Із 1954 р. – обл. бібліот. В 1962 р. припиняє обслугов. юна-
цтво і стає обл. бібліот. для дітей.

У 1974 р. ХОДБ перейшла в новозбуд. прим. пл. 1250 м2 

зі своєрідним цікавим інтер’єром та розгорнутою структ. У 
1989 р. присвоєно ім’я Т.Г.Шевченка.

Новий етап розв. бібліот. розпочався 2003 р. і пов’язаний 
із упровадж. в практику роботи комп’ют. технол. Створ. 
електрон. каталог та власні ЕБД, веб-сайт. Запровадж. об-
слугов. читачів в електрон. режимі. Бібліот. є членом кор-
поративних проектів та епіцентром формування інформац. 
культури школярів.

Сьогодні бібл. перетв. у справжню скарбницю знань, 
стала храмом книги, центром інформ., розв. творчих здібн. 
та дозв. дітей і підлітків, наук.-дослідн. центром з питань 
дит. читання. Нагородж. Почесною Грамотою Верх. Ради 
України, лаур. обл. премії ім. Т.Г.Шевченка та Мелетія Смо-
трицького.

А. ЗАХАРЕНКО

Наукова бібліотека 
Хмельницького національного університету

м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 110/1
Засн. 1962 р. як бібліот. Хмельн. загально-техн. фак-ту 

Укр. поліграф. ін-ту (нині – Хмельн. націон. ун-т). Назва бі-
бліот. змінювалася відповідно до змін назви ун-ту. 

Перший бібліот. – Рижук М.І. Зав. бібліот. Степанець К.С. 
(1967-1984), відмін. осв. України Петрицька В. М. (1984-
2005), Айвазян О. Б., канд. іст. наук (з 2006 р. дотепер).

У структурі – 6 від., 5 чит. залів, у т.ч. літер. вітальня, 
зал електрон. інформації, сектор наук.-техн. документ., 
3 абонем., 2 бібліот. на фак-тах з чит. залами та 9 кафе-
дральних. Бібліот. фонд багатогалузевий (617 тис. прим. 
укр. та ін. мовами, зокрема 501 тис. книг, 86 тис. період. 
вид., автореф. дис. (від 1972)), комплект. літ-рою з питань 

фізики, хімії, матем., легкої пром., хім. технології, радіо-
техніки, побут. обслугов., технології машинобуд., еколо-
гії, інформ, комп’ют. систем, приклад. лінгвістики, інжен. 
психол., історії, філософії, культури, політології, економ., 
права, бухгалтер. обліку та аудиту. На основі укр. прогр. 
«УФД.Бібліотека» автоматизовані осн. технол. процеси від 
замовл. нових видань до їх інвентаризації та вилучення. 
З 2005 р. – автоматиз. облік видачі док. на всіх пунктах 
обслуг., з 2016 р. законсерв. усі карткові чит. каталоги. До 
послуг корист. віртуальна сист. обслуг.: електрон. каталог 
(з 1992), веб-сайт бібліот. (1998), електрон. бібліот. (2005), 
інстит. репозитарій (2012), віртуальна дов. (2006) та інші 
сервіси: МБА, ЕДД, БД «Книгозабезпеченість», «Наукоме-
трія» тощо. Здійснює просвітн., наук. та видавн. діяльність. 
1998 р. започатк. серію «Бібліогр. наук. праць вчених ун-
ту», видано 31 покажчик (2011), на основі корпорат. співп-
раці створено ЗвЕК, з 2015 р. БД «Доктори наук та проф. 
ХНУ». Створ. метод. центр бібліотек ВНЗ Хмельн. обл. 
(2001). Видається інф. бюлет. «Бібліотека в осв. просторі» 
(з 2005). 2006 р. ріш. вченої ради ун-ту надано статус наук. 
підрозд. ун-ту. Відзн. обл. премією в галузі бібліот. справи 
ім. М.Смотрицького. 

Скарбниця знань ун-ту (До 40-річчя бібліот. Технолог. ун-
ту Поділля) / уклад.: О. Б. Айвазян, К. А. Чабан. – Хмельниць-
кий, 2002. – 130 с.; Бібліот. ун-ту : витоки та сучасність : 
зб. наук. статей та матер., присвяч. 50-річчю з дня засн. 
наук. б-ки ун-ту /  редкол.: О. Б. Айвазян, В. О. Глухенька, О. 
О. Мацей, О. М. Великосельська, О. О. Костюк. – Хмельн.: 
ХНУ, 2012. – 296 с. 
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