
Національна бібліотека України імені 
Ярослава Мудрого у 21 сторіччі



Заснована  1866 року.
Від початку діяльності: 
фонд - 319 книг у 667 
томах; штат - 2 
службовця.

2022 р. – фонд майже 5 
млн. примірників; штат 
425 осіб



Матеріально-технічна база

• Приміщення – 4

• Комп’ютери, що мають 
доступ до Інтернет – 350

• Оргтехніка – 97

• Мультимедійне 
обладнання – 47



Три Інтернет-центри – 40 робочих 
місць для користувачів 



Інформаційні технології
7 вебсайтів

• Головний сайт НБУ ім. Ярослава Мудрого
• Електронна бібліотека «Культура 

України»
• WEB: Відкрита електронна бібліотека
• «Книжкові пам’ятки»
• «Бібліотечному фахівцю»
• Блог «Публічна бібліотека територіальної 

громади»
• Українська бібліотечна енциклопедія



4 млн. 800 тис. 
б/г записів



Лінгвістичне забезпечення 
інформаційно-пошукових 

систем:

• Створення інформаційно-
пошукового тезауруса

• Формування бази даних 
авторитетних файлів



Заснована на 
виконання Наказу 

Міністерства 
культури України  
від «29» листопада 
2011 р. №1094/0/16-1



Фонд

• 13 тис. 700 док.

• (1млн 543 тис. 367 стор.)

• 324 тематичні колекції

• 27 бібліотек
• 23 наук. 

установи, 
видавництва

• 68 авторів

Учасники проекту



Світова цифрова бібліотека

78 документів



Зведений каталог оцифрованих видань 
створений відповідно до наказу Мінкультури 
України від 25.05.2016р. № 360

12 тис. 100 
записів



Формування електронної бази даних 
«Книжкові пам’ятки» на виконання 
наказу Міністерства культури України 
від 14.06.2016 № 437



Українська бібліотечна енциклопедія

http://ube.nplu.org/



http://profy.nplu.org/



Блог «Публічна бібліотека 
територіальної громади»



Журнал «Бібліотечна планета» з 1998 року



Електронна система моніторингу базової 
мережі публічних бібліотек України

Проект 
реалізований на 

виконання наказу 
Міністерства 

культури України
від 02.10.2015 

№ 780



Інформаційне забезпечення 
Верховної Ради України 



Система інформації у галузі культури і 
мистецтва (Інформцентр)



Створення національного 
бібліографічного 
репертуару:

Друкований зведений 
каталог української книги 
(1798-1923)

База даних  «Зведений 
каталог української книги 
(1798-1923)»



КультФронт



11  клубів, мистецьких 
віталень



Події на Грушевского січень-лютий 2014 р.



НБУ ім. Ярослава Мудрого 
координатор Всеукраїнської 
акції «Бібліотека 
українського воїна» 

За 2015-2021рр. 
Передано  145 тис. книг



За увесь час участі у проекті 
«Маскувальна сітка для Армії руками 
волонтерів» бібліотекарі створили й 
передали українським захисникам 

106 маскувальних сіток



30 листопада 2019 року група  
«БібліОберіГ» Національної бібліотеки 

України імені Ярослава Мудрого 
отримала Відзнаку Волонтерської премії 

Євромайдан SOS 2019.


