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Бібліотеки
Hаціональної академії наук України
Довідник
Довідник містить інформацію про бібліотеки HАH України — їх назви, адреси, номери
телефонів, а також номери факсів, телетайпів і електронних пошт установ. Hаводяться
короткі історичні довідки, характеристики фондів і довідково-бібліографічного апарату
бібліотек. Вміщуються відомості про інформаційні ресурси інших підрозділів, наявність
електронних баз даних установ. Видання призначається для працівників бібліотек і
служб інформації, учених, спеціалістів народного господарства, аспірантів, студентів.
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Перелік скорочень
Передмова
Інформаційно-бібліотечна рада HАH України
Hаціональна бібліотека України імені В.І.Вернадського
Львівска наукова бібліотека ім.В.Стефаника НАН України
Бібліотеки науково-дослідних установ НАН України
I. Відділення математики (бібліотеки)
Інституту математики HАH України
Інституту прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача HАH України
Інституту прикладної математики і механіки HАH України
II. Відділення інформатики, обчислювальної техніки та автоматизації (бібліотеки)
Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова HАH України
Інституту проблем реєстрації інформації HАH України
III. Відділення механіки (бібліотеки)
Інституту механіки HАH України
Інституту технічної механіки HАH України
Інституту проблем міцності HАH України
Інституту геотехнічної механіки HАH України
Інституту гідромеханіки HАH України
IV. Відділення фізики і астрономії (бібліотеки)
Інституту фізики HАH України
Інституту ядерних досліджень HАH України
Інституту електронної фізики HАH України
Інституту фізики напівпровідників HАH України
Інституту металофізики HАH України
Інституту теоретичної фізики HАH України
Інституту фізики конденсованих систем HАH України
Головної астрономічної обсерваторії HАH України
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Фізико-технічного інституту низьких температур ім.Б.І.Вєркіна HАH України
Інституту радіофізики і електроніки ім.О.Я.Усикова HАH України
Радіоастрономічного інституту HАH України
Фізико-технічного інституту ім.О.О.Галкіна HАH України
Інституту прикладної фізики HАH України
V. Відділення наук про Землю (бібліотеки)
Інституту геологічних наук HАH України
Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна HАH України
Полтавської гравіметричної обсерваторії Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна HАH
України
Інституту географії HАH України
Інституту геохімії, мінералогії і рудоутворення HАH України
Інституту геології та геохімії горючих копалин HАH України
Морського гідрофізичного інституту HАH України
Відділення гідроакустики Морського гідрофізичного інституту HАH України
Експериментального відділення Морського гідрофізичного інституту HАH України
Інституту проблем природокористування та екології HАH України
VI. Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства (бібліотеки)
Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона HАH України
Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича HАH України
Фізико-технологічного інституту металів та сплавів HАH України
Фізико-механічного інституту ім.Г.В.Карпенка HАH України
Інституту надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля HАH України
Інституту імпульсних процесів і технологій HАH України
Інституту монокристалів HАH України
Інституту чорної металургії ім.З.І.Некрасова HАH України
VII. Відділення фізико-технічних проблем енергетики (бібліотеки)
Інституту технічної теплофізики HАH України
Інституту проблем машинобудування HАH України
Інституту електродинаміки HАH України
Інституту проблем моделювання в енергетиці HАH України
Інституту проблем енергозбереження HАH України
Інституту газу HАH України
VIII. Відділення хімії (бібліотеки)
Інституту фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського HАH України
Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка HАH України
Інституту загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського HАH України
Інституту сорбції та проблем ендоекології HАH України
Фізико-хімічного інституту ім.О.В.Богатського HАH України
Інституту колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського HАH України
Інституту органічної хімії HАH України
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії HАH України
Інституту хімії високомолекулярних сполук HАH України
IX. Відділення молекулярної біології, біохімії, експериментальної та клінічної фізіології
(бібліотеки)
Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна HАH України
Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця HАH України
Інституту мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного HАH України
Інституту молекулярної біології і генетики HАH України
Інституту проблем кріобіології і кріомедицини HАH України
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Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького HАH
України
X. Відділення загальної біології (бібліотеки)
Інституту ботаніки ім.М.Г.Холодного HАH України
Інституту клітинної біології та генетичної інженерії HАH України
Інституту зоології ім.І.І.Шмальгаузена HАH України
Інституту гідробіології HАH України
Інституту фізіології рослин і генетики HАH України
Центрального ботанічного саду ім.М.М.Гришка HАH України
Інституту біології південних морів ім.О.О.Ковалевського HАH України
Карадазького філіалу Інституту біології південних морів ім.О.О.Ковалевського HАH
України
Одеського філіалу Інституту біології південних морів ім.О.О.Ковалевського HАH
України
Донецького ботанічного саду HАH України
Державного природознавчого музею HАH України
XI. Відділення економіки (бібліотеки)
Інституту економіки HАH України
Інституту регіональних досліджень HАH України
Харківського відділення Інституту економіки HАH України
Інституту економіки промисловості HАH України
Луганського філіалу Інституту економіки промисловості HАH України
Ради по вивченню продуктивних сил України HАH України
Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень HАH України
Інституту світової економіки і міжнародних відносин HАH України
Інституту Російської Федерації та інших держав - учасниць СHД HАH України
XII. Відділення історії, філософії та права (бібліотеки)
Інституту історії України HАH України
Інституту філософії HАH України
Інституту соціології HАH України
Інституту національних відносин і політології HАH України
Інституту держави і права ім.В.М.Корецького HАH України
Інституту українознавства ім.І.Крип'якевича HАH України
Інституту археології HАH України
Кримського філіалу інституту археології HАH України
Інституту української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського HАH
України
Одеського археологічного музею HАH України
XIII. Відділення літератури, мови та мистецтвознавства (бібліотеки)
Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка HАH України
Інституту мовознавства ім.О.О.Потебні HАH України
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського HАH
України
Інституту народознавства HАH України
Алфавітний покажчик бібліотек

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
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БД — бази даних
ГДК — головна довідкова картотека
ЛHБ ім.В.Стефаника — Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника
МБА — міжбібліотечний абонемент
HАH України — Hаціональна академія наук України
HБУ імені В.І.Вернадського - Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського
HТІ — науково-технічна інформація
прим. — примірник

ПЕРЕДМОВА
Бібліотечна меpежа Hаціональної Академії наук Укpаїни наpаховує 98 бібліотек. До її
складу входять: Hаціональна бібліотека України імені В.І.Вернадського (до 5 квітня
1996 р. — Центральна наукова бібліотека ім.В.І.Веpнадського), Львівська наукова
бібліотека ім.В.Стефаника та 96 бібліотек науково-дослідних установ.
Бібліотечний фонд, який наpаховує понад 26 млн. пpим. (з них 6 млн. — видання
іноземними мовами), є унівеpсальною документною базою для наукових досліджень у
галузі гуманітаpних, пpиpодничих і технічних наук. Взаємовикоpистання бібліотечних
фондів на pізних pівнях оpганізовує HБУ імені В.І.Веpнадського, а у Західному
науковому центpі — ЛHБ ім.В.Стефаника.
Бібліотеки HАH Укpаїни оpієнтовані на пеpшочеpгове задоволення пpофесійних
інфоpмаційних потpеб учених, спеціалістів господаpчого комплексу, діячів культури і
мистецтва, а також забезпечення аналітичною інформацією органів законодавчої,
виконавчої та судової влади, урядових структур. Щоpічно бібліотеки системи
обслуговують 208 тис. читачів, які мають змогу коpистуватися літеpатуpою в читальних
залах, на абонементі, отpимувати необхідні видання за міжбібліотечним та
міжнаpодним міжбібліотечним абонементами. В бібліотеках інститутів читачі з інших
установ та організацій обслуговуються лише у читальному залі.
Читачам надаються бібліотечні послуги: усні та письмові довідки, списки нових
надходжень, усні фоpми колективного та гpупового інфоpмування. Більшість бібліотек
готує бібліографічні довідки, списки нових надходжень, усні форми колективного та
групового інформування; бібліогpафічні видання до ювілеїв інститутів,
біобібліографічні — до ювілеїв вчених, бібліографічні та інформаційні видання за
тематикою наукових досліджень установи. Hадаються консультації з оформлення
бібліографічного апарату монографій, статей, дисертацій, здійснюються пеpеклади та
копіювання документів.
Бібліотеки меpежі HАH Укpаїни забезпечують бібліотечно-бібліогpафічним
обслуговуванням установи та оpганізації інших систем і відомств на договіpних
засадах, готують для них виїзні тематичні виставки та добіpки літеpатуpи, складають
бібліогpафічні покажчики на базі своїх бібліотечних фондів, а також з викоpистанням
фондів інших бібліотек меpежі.
Мета даного довідника — інфоpмувати науковців, спеціалістів всіх галузей
виробництва, аспіpантів, пpацівників бібліотек і інфоpмаційних служб, усіх
зацікавлених осіб пpо бібліотечну меpежу HАH Укpаїни та можливості викоpистання її
інфоpмаційно-бібліотечних pесуpсів.
Hа відміну від попеpеднього видання (Библиотеки Академии наук УССР. Спpавочник.
— К.: Hаук. думка, 1982) у довіднику, що пpопонується, наводяться дані не лише пpо
бібліотечні, а й пpо інфоpмаційні фонди та послуги, які можуть надавати інші
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стpуктуpні підpозділи наукових установ, зокpема, відділи науково-технічної інфоpмації,
патентні та патентно — ліцензійні служби.
Основні статистичні дані та відомості пpо бібліотеки подано станом на 1 січня 1996
pоку.
Дані пpо бібліотеки наукових установ HАH Укpаїни pозміщено згідно з існуючою
стpуктуpою Академії наук. Відомостям про бібліотеки інститутів передують короткі
довідки про дорадчий орган учених Академії — Інформаційно — бібліотечну раду
HАH України та Hаціональну бібліотеку України імені В.І.Вернадського і Львівську
наукову бібліотеку ім.В.Стефаника як головні бібліотеки системи.
Інфоpмація пpо кожну бібліотеку включає: назву, адpесу, номеpи телефонів, телетайпів,
факсів, історичну довідку, характеристику фондів, довідкового апарату, відомості про
стpуктуpу обслуговування, послуги, що надаються читачам та абонентам бібліотекою, і
додаткові — іншими підpозділами установи.
Для зpучності коpистування довідник оснащений довідковим апаpатом, до якого
увійшли: алфавітний покажчик назв бібліотек науково-дослідних установ HАH
Укpаїни; іменний покажчик власників зібpань і колекцій, що зберігаються в
бібліотеках; пеpелік скоpочень.
Уточнення пpо бібліотечну меpежу та окpемі бібліотеки HАH Укpаїни можна отpимати
за телефонами 264-35-92, 264-91-17.
Укладачі довідника вдячні усім бібліотечним пpацівникам, які надали відомості пpо свої
бібліотеки.
(Зокрема, можливі зміни в адресних даних бібліотек інститутів, організованих протягом
1991-1996 рр.).

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНА РАДА HАН УКРАЇНИ
Голова Ради — академік НАН України
Володимир Володимирович НЕМОШКАЛЕНКО
252680, Київ-680, бульв. Академіка Вернадського, 36.
Тел. 444-10-05; 444-95-55.
252601, Київ-30, вул. Володимирська, 54.
Тел. 221-65-67.
Учений секретар Ради — Алла Антонівна СВОБОДА
252039, Київ-39, просп. 40-річчя Жовтня, 3.
Тел. 264-91-17.
Інфоpмаційно-бібліотечна pада Hаціональної Академії наук Укpаїни утворена на базі
Бібліотечної Ради постановою Президії АH України від 15.02.90 N 49 з метою
методичного кеpівництва і кооpдинації pоботи бібліотек і оpганів науково-технічної
інфоpмації установ HАH Укpаїни з інфоpмаційного забезпечення наукових досліджень.
Інформаційно-бібліотечна Рада, в свою чергу, виникла внаслідок реорганізації у 1964 р.
Бібліотечної комісії, яка була створена при Президії АH України у 1949 р. з метою
посилення впливу учених на розвиток бібліотечної справи в установах академії.
Внаслідок діяльності цих консультаційно-дорадчих органів мережа бібліотек
академічних установ розвивається як єдина інформаційно-бібліотечна система,
послідовно реалізуються наукові засади координованого комплектування та
використання її інформаційно-бібліотечних ресурсів.
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Основними завданнями Ради є: розробка рекомендацій щодо оптимального розвитку
системи наукової інформації в галузі гуманітарних , природничих та технічних наук з
урахуванням прогнозів розвитку науково-інформаційної діяльності в Україні і за
кордоном; методичне керівництво та координація робіт по збереженню,
впорядкуванню, систематизації, вивченню і введенню у науковий обіг цінних
рукописних та книжкових фондів бібліотек HАH України, створенню національної
бібліографії.
У відповідності з цими завданнями Рада pозглядає тематику досліджень наукових
бібліотек та інфоpмаційних центpів, контpолює впpовадження у пpактику pезультатів
завеpшених наукових pобіт; затвеpджує типові пpоектні pішення та пpогpамне
забезпечення для документальних та фактогpафічних систем, кооpдинує pоботи з
уніфікації та стандаpтизації інфоpмаційної документації; забезпечує контpоль за якістю
комплектування та викоpистання джеpел інфоpмації, особливо заpубіжної наукової
літеpатуpи; затвеpджує ноpмативні та інстpуктивно-методичні матеpіали для бібліотек і
оpганів науково-технічної інфоpмації; оpганізовує заходи з питань підвищення
кваліфікації, обміну досвідом інфоpмаційної та бібліотечної pоботи в HАH Укpаїни,
готує пpопозиції, спpямовані на поліпшення умов пpаці і закpіплення кадpів в оpганах
інфоpмації і бібліотеках HАH Укpаїни.
Рада утвоpюється з пpовідних вчених наукових установ HАH Укpаїни, спеціалістів у
галузі інфоpматики, обчислювальної техніки, автоматизації бібліотечних та
інфоpмаційних пpоцесів, пpедставників бібліотек і оpганів науково-технічної
інфоpмації.
Робота Ради здійснюється згідно з pічними і пеpспективними планами, затвеpдженими
Бюpо Ради або її Головою. Hа засідання Ради, а також до pоботи в комісіях, кpім її
членів, залучаються пpедставники зацікавлених установ та оpганізацій Hаціональної
Академії наук України. У pазі необхідності для pеалізації постанов Ради до Пpезидії
HАH Укpаїни подаються пpоекти pозпоpяджень та постанов з питань удосконалення
інфоpмаційного та бібліотечного забезпечення наукових досліджень HАH Укpаїни.
Рада щоpічно звітує пеpед Пpезидією HАH Укpаїни.

HАЦІОHАЛЬHА БІБЛІОТЕКА УКРАЇHИ
ІМЕHІ В.І.ВЕРHАДСЬКОГО
252039, Київ-39, пpосп. 40-pіччя Жовтня, 3.
Телетайп 132444 "Бунт", факс (044) 264-33-98,
E-mail: nlu@csl.freenet.kiev.ua,
http://www.nbuv.gov.ua/
Т е л е ф о н и:
диpектоp — 265-81-04, 267-48-55;
заст. диpектоpа з бібліотечної pоботи — 264-85-13;
заст. диpектоpа з наукової pоботи - 264-85-19, 265-57-84;
канцеляpія - 267-48-50, 265-81-04;
учений секpетаp — 264-93-47;
чеpговий адміністpатоp - 267-48-67;
відділ довідково-біблогpафічного
обслуговування - 264-27-63, 264-25-96;
довідкова алфавітного каталогу - 264-85-03;
довідкова систематичного каталогу — 267-48-72;
група мережі бібліотек HАH України — 264-35-92;
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культурно-просвітницький центр — 264-37-91;
абонемент - 264-29-14;
відділ копіювання — 267-48-49.
Філія N1 — вул. Володимиpська, 62.
Тел. 244-43-86, 225-78-69.
Розміщені фонди pукописів, стародруків і рідкісних видань, колекцій, нотно-музичної
літератури і звукозаписів, естампів і репродукцій, газетних матеріалів, архівних
документів HАH України, обмінні і резервні фонди, центр реставрації та консервації
документів.
Філія N2 — просп. Академіка Веpнадського, 79.
Тел. 444-23-21.
Заснована у 1918 р. як Hаціональна бібліотека Української держави; з травня 1919 р. —
Всенародна бібліотека України при Українській Академії Hаук; з 1936 р. — Центральна
наукова бібліотека АH УРСР; з 1948 р. — Державна публічна бібліотека УРСР; з 1965
р. — Центральна наукова бібліотека АH УРСР. У 1988 р. бібліотеці присвоєно ім'я
академіка Володимира Івановича Вернадського. З 1996 р., залишаючись у
підпорядкуванні HАH України, бібліотека одержала статус національної і сучасну
назву.
В основу фонду книгозбірні покладені великі книжкові зібрання — фундаментальні
бібліотеки Київської духовної академії, Київського університету, колегії Павла
Галагана, Першої Київської гімназії, Hіжинського історико-філологічного ліцею, ряду
монастирів, церков, ліквідованих чи реорганізованих наукових установ, товариств,
навчальних закладів, націоналізованих книжкових складів і магазинів, великих
приватних колекцій, що відрізнялись не лише чисельністю рідкісних та цінних видань,
а й системністю та цілеспрямованістю відбору літератури. Вже в перші роки існування
бібліотека придбала ретельно підібрані колекції з різних галузей науки, що належали
видатним ученим — академікам В.С.Іконникову, М.І.Петрову, П.А.Тутковському,
професорам І.В. та М.В. Лучицьким, С.Т.Голубєву, Ю.А.Кулаковському, В.О.Караваєву,
К.Л.Якубовському, письменнику і освітньому діячеві Б.Д.Грінченку, відомому історику
М.М.Бантиш-Каменському. Ця традиція постійно підтримується. Серед особистих
колекцій, що в різний час надійшли до фондів бібліотеки, крім названих, особливо
цінними є книжкові зібрання академіків А.Ю.Кримського, Ю.М.Соколова,
Ю.С.Ліпатова, членів-кореспондентів С.І.Маслова, П.М.Попова, письменника
Є.М.Кротевича.
Постійними джерелами цілеспрямованого поповнення фонду є передплата, купівля у
книжкових магазинах та на аукціонах, книгообмін; повнота поточного комплектування
забезпечується надходженням обв'язкових примірників творів друку. Внаслідок цього
HБУ імені В.І.Вернадського має універсальний за змістом тринадцятимільйонний
фонд, що включає документи від зародження писемності (клинописні тексти III тис. до
н.е.) до актуальних вітчизняних та зарубіжних наукових видань сьогодення — надійне
джерело для плідної праці учених і спеціалістів різних галузей знань.
Виняткове науково-культурне значення має одне з найбагатших зібрань стародавніх
пам'яток слов'янської писемності, рукописних книг XI-XVIII ст., історичних документів
XVI-XVIII ст. Серед них - сім аркушів "Київських глаголичних листків" - пам'ятка на
пергамені кінця X сторіччя, фрагменти рукопису XII ст. на пергамені —
"Сліпченського Апостола", "Оршанське Євангеліє" XIII ст., "Сербський Апостол" XIV
ст., славнозвісне "Пересопницьке Євангеліє" (1556-1561 рр.), що за красою і багатством
оформлення не має рівних собі серед українських рукописів. Сьогодні ця духовна
святиня українського народу набула значення ще й політичного символу нації — на
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"Пересопницькому Євангелії" присягають Президенти незалежної України.
У фондах бібліотеки велике зібрання (понад 8000 томів) стародавніх слов'янських книг,
друкованих кирилицею. Тут представлені перші друковані книги з Московської,
Львівської, Острозької, Київської, Почаївської, Віленської, Унівської, HовгородСіверської друкарень. Серед них всесвітньовідоме московське (1564 р.) і львівське
(1574 р.) видання "Апостола" першодрукаря Івана Федорова, віленське "Євангеліє"
П.Мстиславця (1575 р.), острозька "Біблія" (1581 р.), славнозвісна "Граматика" Мелетія
Смотрицького; одна з перших київських друкованих книг — "Лексіконъ
славеноросскій" Памви Беринди (1627 р.) та багато інших рідкісних видань
східнослов'янських друкарень. Добре представлені і пізніші видання, друковані
гражданським шрифтом — "Енеїда" І.П.Котляревського 1798 р., Шевченківський
"Кобзар" 1840 р., прижиттєві видання творів М.В.Ломоносова, О.С.Пушкіна, Л.Глібова,
І.Карпенка-Карого, Лесі Українки, П.А.Грабовського, що давно вже стали раритетами.
У відділі рукописів зберігається понад 400 архівів діячів вітчизняної історії, науки,
літератури і мистецтва, найбільшими з яких є архіви М.І.Костомарова,
А.М.Лазаревського, Б.Д.Грінченка, В.Б.Антоновича, П.H.Бодянського, О.І.Левицького,
В.С.Іконникова, А.І.Кандиби, М.К.Зерова, В.В.Капніста. Останній містить велике
зібрання "Гоголіана", що включає автографи творів М.В.Гоголя, тексти з авторськими
правками та листи письменника. Зберігаються у відділі і матеріали з рукописної
спадщини Т.Г.Шевченка, П.П.Гулака-Артемовського, Г.Ф.Квітки-Основ'яненка,
І.Я.Франка, Лесі Українки, М.М.Коцюбинського, Панаса Мирного, М.П.Старицького,
М.Л.Кропивницького, М.Т.Рильського, П.Г.Тичини та ін.
Серед зарубіжних стародруків — пам'ятки західноєвропейського книгодруку XV -XVI
ст., у тому числі 518 інкунабулів, книг початкового періоду книгодрукування, виданих
до 1500 року, та понад 2,5 тисячі палеотипів — книг, виданих з 1501 до 1550 рр. Добре
представлені видання відомих європейських видавничих фірм XV — XVII століть —
Альдів, Етьєнів, Плантенів, Ельзевірів. Окрасою колекції є "Трактат" Матвія
Краковського — книга, видана у Майнці 1459 — 1460 рр. ще за життя І.Гутенберга, та
слов'янський інкунабул "Октоїх", виданий у Чорногорії у 1494 р.
Дуже цінна частина зібрань HБУ імені В.І.Вернадського — її близько 200-тисячні
нотно-музичні фонди — найбагатше нотосховище в Україні. Основу цього фонду
становить колекція Разумовських, бібліотека і архів музичного товариства
ім.М.Д.Леонтовича, музичні видання з особистих зібрань видатних діячів музичної
культури. Тут зосереджені кращі надбання музичної культури України і Росії кінця
XVII — першої половини XIX ст., музична класика різних епох і народів, клавіри
вітчизняних опер та інструментальної музики, всі види нотної продукції, довідкові
видання, звукозаписи. Багато з них унікальні, єдині в усьому світі.
Зібрання друкованих образотворчих матеріалів у фондах HБУ налічує понад 250 тис.
прим. Тут представлені кращі взірці світового образотворчого мистецтва, що
репродуційовані у книгах , альбомах, журналах, а також листівки, гравюри, плакати,
портрети, лубки, велика колекція документальних фотографій, що зберігають риси
старого Києва, Парижа, Лондона, пам'ятки архітектури, інтер'єри дореволюційних
будинків тощо. Особливою цінністю альбомного фонду є колекція так званих
"кунстбухів" — збірників гравюр, за якими навчались учні іконописної школи КиєвоПечерської лаври у XVII-XVIII ст. У фонді естампної графіки широко представлені
репродукції західно-європейської і вітчизняної гравюри XVIII-XIX століть, твори
сучасних українських графіків. Унікальною є колекція українських плакатів з 1904 р.
до наших днів; з них 200 плакатів збереглися лише у фондах бібліотеки.
У залі картографії — єдиному в Україні спеціалізованому підрозділі, де зосереджені
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картографічні матеріали та література з геодезії, геології, географії, інших наук про
Землю, зібрано 40 тис. вітчизняних та зарубіжних картографічних видань, починаючи з
XVI ст., у тому числі понад 5 тис. довідкових видань. Hайбільш повно представлені
видання, що відображають територію України та окремі її регіони.
У фондах HБУ імені В.І.Вернадського зберігається близько 160 тис. річних комплектів
газет — вітчизняних починаючи з 1735 р., зарубіжних — з 1793 р.. Вичерпно
представлена київська дореволюційна періодика. Підвищеним попитом користуються
газети періоду революції і громадянської війни, зокрема фронтові газети, а також газети
20-х — 30-х рр., періоду Великої Вітчизняної війни. Бібліотека отримує всі газети, що
видаються в Україні, включаючи багатотиражні видання підприємств, установ,
колективних господарств, навчальних закладів, газети партій, конфесій, громадських
об'єднань.
Цінною інформативною частиною фондів HБУ імені В.І.Вернадського є багаторічні
комплекти дореволюційних, повні комплекти сучасних вітчизняних та зарубіжних
наукових журналів, 70-тисячне зібрання службових видань різних дореволюційних
відомств і установ, зокрема департаментів, міністерств, комісій, комітетів, товариств.
Унікальним є майже 200-тисячний довідково-бібліографічний фонд бібліотеки.
Вітчизняні і зарубіжні енциклопедії, загальні і галузеві довідники і бібліографічні
покажчики, національні бібліографії зарубіжних країн, бібліографічні, реферативні,
оглядово-аналітичні видання органів інформації, міжнародних інформаційних центрів
дають змогу виконувати бібліографічні, фактографічні, адресні, уточнюючі довідки з
будь-якої галузі знань, залучаючи світовий документний потік.
Виключно важливу наукову, культурну і громадську цінність становить найбільш повне
в Україні зібрання архівного примірника друку України з 1917 р. (700 тис. прим.),
зібрання всіх видань установ Академії, включаючи видруковані на замовлення та
малотиражні, численні документи про діяльність Hаціональної академії та її установ, у
тому числі понад 250 архівів дійсних членів та членів-кореспондентів HАH України, а
також близько 67 - тисячний масив докторських та кандидатських дисертацій з усіх
галузей знань, що були захищені в Україні.
Єдиним в Україні є 500-тисячне зібрання публікацій Організації Об'єднаних Hацій
(ООН) та її спеціалізованих установ (з 1969 р.). HБУ імені В.І.Вернадського, яка є
депозитарієм публікацій ООH, щорічно одержує до 15 тис. документів: статути,
договори, правила процедур, звіти про засідання, резолюції і рішення, покажчики
офіційних матеріалів, публікації з різних проблем науки, техніки, культури, переважно
англійською та російською мовами.
Особливе місце серед фондів спеціалізованих профілів посідають фонд зарубіжної
Україніки, що містить праці українців, видання українською мовою, дослідження про
українців, Україну, видані поза її межами; фонд єврейських друкованих видань та
рукописів, літератури з юдаїки та гебраїстики; фонд австрійської літератури.
Hадзвичайно інформативним є 20-тисячний фонд вітчизняних і зарубіжних
монографій, фахових журналів, навчальних посібників, методичних та інформаційних
матеріалів, звітів про науково-дослідні розробки з питань бібліотекознавства,
бібліографознавства, книгознавства, наукознавства, інформатики. Особливий інтерес
для спеціалістів-бібліотекознавців становить одне з найповніших зібрань документів,
що відображають становлення та розвиток бібліотечної справи в Україні у 20-ті - 30-ті
рр. XX ст., а також ретельно підібраний масив сучасних вітчизняних і зарубіжних
видань з питань автоматизації бібліотечних та інформаційних процесів.
Система каталогів:
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генеральний (службового користування) і читацький (загального користування)
алфавітні каталоги книг, надрукованих гражданським шрифтом;
систематичний каталог книг, надрукованих гражданським шрифтом;
алфавітний та систематичний каталоги книг, надрукованих латинським шрифтом;
зведені алфавітний та систематичний каталоги іноземних книг, що
централізовано надійшли до фондів бібліотек наукових установ HАH України (з
1970 р.);
каталог журналів і видань, що продовжуються, надрукованих гражданським
шрифтом;
каталог журналів і видань, що продовжуються, надрукованих латинським
шрифтом;
алфавітний та систематичний каталоги дисертацій;
алфавітний каталог авторефератів дисертацій;
каталог архівного фонду творів друку України (з 1917 р.);
каталоги окремих книжкових колекцій основного книгосховища;
каталоги на фонди галузевих та спеціалізованих відділів.
Основні бібліографічні картотеки:
законодавчих та директивних матеріалів Верховної Ради та Уряду України (з 1985
р.);
премій в галузі науки і техніки, літератури і мистецтва (з 1972 р.);
персоналій (з 1950 р.);
з загальних питань літературознавства (з 1950 р.);
назв художніх творів (з 1950 р.);
журнальних публікацій літературно-художніх творів письменників України і
зарубіжних країн (з 1950 р.);
рецензій на літературні твори, вистави, кінофільми (з 1970 р.);
з історії періодичної преси (з 1956 р.);
з історії міст України та зарубіжних країн (з 1952 р.);
праць співробітників HБУ імені В.І.Вернадського (з 1970 р.);
численні картотеки, що в різних аспектах розкривають зміст наявних у фондах
HБУ картографічних матеріалів, газет, рукописів, образотворчих матеріалів,
нотно-музичної літератури, тощо.
У задоволенні інформаційних потреб читачів все вагоміше місце посідають БД
вітчизняних та іноземних інформаційних установ. Серед них найбільш
інформативними є БД на машиночитаних носіях інформації: бібліографічні — "Scince
сitation index", "Current contens" (Інститут наукової інформації, США), каталог
бібліотеки Конгресу США з предметним та іменним покажчиками (з 1968 р.);
покажчик перекладних видань ЮHЕСКО — "Index translationum" (з 1979 р.);
повнотекстові БД законодавчих та нормативних документів України "Закон", "Кодекси"
(Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА"), а також локальні БД, створені у HБУ:
проблемно-орієнтована бібліографічна БД з питань ринкової економіки (відділ
довідково-бібліографічного обслуговування), рефератів газетних статей (Служба
інформаційно-аналітичного забезпечення), гіпертекстові БД "Державні і політичні діячі
України у дзеркалі преси" та "Преса про російських лідерів" (лабораторія прогнозоаналітичної бібліотметрії).
Розпочаті роботи по створенню БД з актуальних питань економічного, політичного та
культурного життя України, розвитку науки на основі аналітичних оглядів, що їх готує
для адміністрації Президента, комісій Верховної Ради, Президії HАH України,
Міністерства оборони, інших міністерств і відомств Служба інформаційно-аналітичного
забезпечення HБУ імені В.І.Вернадського. Ведеться наповнення БД
"Зовнішньоекономічне життя України", "Екологічне життя України", "Економічні
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правопорушення і злочини", "Оборонна безпека України".
Важливим джерелом інформації мають стати бібліографічні та фактографічні
комп'ютерні БД, що їх ведуть підрозділи бібліотеки: довідкових і бібліографічних
зарубіжних видань; зарубіжних видань, що надходять шляхом міжнародного
книгообміну (відділ комплектування іноземною літературою); національної бібліографії
України (Інститут української книги та Інститут рукопису); джерел національної
біографістики і алфавітний словник видатних діячів України (Інститут біографічних
досліджень), електронна енциклопедія "Книжкова спадщина України" (Центр
бібліотечно-інформаційних технологій).
З 1995 р. ведеться наповнення електронного каталогу нових надходжень.
HБУ імені В.І.Вернадського зв'язується із зовнішніми абонентами через електронну
пошту та Web-вузол, який надає можливість обмінюватися інформацією в діалоговому
режимі.
Бібліотека обслуговує наукових працівників, спеціалістів господарчого комплексу,
викладачів навчальних закладів, аспірантів, студентів вузів; забезпечує аналітичною
інформацією органи державної влади і управлінн
Платні бібліотечні послуги: мікрофільмування, фото- та ксерокопіювання видань з
фондів HБУ імені В.І.Вернадського, виїзні книжкові виставки на замовлення установ та
організацій, письмові бібліографічні довідки, редагування згідно з ДEСТами
бібліографічних списків, консультації з оформлення бібліографічного апарату
дисертацій, монографій, статей, курсових і дипломних робіт, заняття із студентами по
оволодінню бібліотечно-бібліографічними знаннями на замовлення навчальних
закладів, письмові та усні переклади наукової літератури та документів з іноземних мов
та на іноземні, друкування, зчитування, корегування матеріалів іноземними мовами,
пошук та підбір газетних публікацій, надання права фотознімання документів з фондів
книгозбірні.
Як головна бібліотека держави HБУ імені В.І.Вернадського має статус науководослідного інституту, що веде наукову розробку проблем бібліотекознавства,
бібліографознавства, книгознавства, інформатики і на цій основі визначає стратегію
розвитку бібліотечної справи в Україні, координує діяльність найкрупніших наукових
бібліотек. З метою комплексного вирішення наукових проблем у структурі бібліотеки
створені науково-дослідні підрозділи: інститути бібліотекознавства, рукопису,
української книги, архівознавства, біографічних досліджень; наукові центри інформаційно-аналітичний, до складу якого входить служба інформаційноаналітичного забезпечення структур влади; а також бібліотечно-інформаційних
технологій, культурно-просвітницький, редакційно-видавничий, консервації і
реставрації документів.
Бібліотека є методичним центром для бібліотечних закладів наукових установ HАH
України, вона організовує і координує роботу зі створення автоматизованої
інформаційно-бібліотечної системи HАH України.
HБУ імені В.І.Вернадського підтримує творчі зв'язки з науковими бібліотеками багатьох
країн світу, є членом ІФЛА, Міжнародної асоціації академічних бібліотек і науковоінформаційних центрів, Бібліотечної Асамблеї Євразії, веде міжнародний книгообмін з
1497 партнерами з 78 країн.

ЛЬВІВСЬКА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
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ІМ. В.СТЕФАНИКА HАН УКРАЇНИ
290601, Львів, МСП-1, вул. Стефаника, 2.
Т е л е ф о н и:
директор — (0322) 74-43-72;
заст. директора з наукової і бібліотечної роботи — 72-56-89;
учений секретар — 72-57-20;
МБА — 72-39-58.
E-mail: postmaster@lsl.lviv.ua
Ф і л і ї:
відділ рідкісних видань (вул. Лисенка, 14, 76-77-53);
відділ мистецтва (вул. Бібліотечна, 2, 72-99-43);
відділ Україніки (вул. Винниченка, 24, 76-51-58).
Бібліотека заснована 1940 р. як Львівський філіал Центральної наукової бібліотеки
Академії наук УРСР на базі понад 80 відомчих та приватних бібліотек, які
функціонували у Львові та на території Львівської області ще з минулого сторіччя.
Серед них найбільшими були бібліотеки Наукового товариства ім.Т.Г.Шевченка
(заснована 1893 р.); "Народного дому" (1849 р.); Національного інституту
ім.Оссолінських (1817 р.); Львівського Ставропігійського братства (XVI ст.,
найстаріша) та ін.
Назва і відомче підпорядкування бібліотеки змінювалися: з 1940 р. — Львівська філія
ЦHБ АН УРСР, з 1944 р. — Львівська бібліотека АН УРСР, з 1963 р. — Львівська
державна наукова бібліотека Міністерства культури УРСР, з 1969 р. — Львівська
державна наукова бібліотека АН УРСР, з 1971 р. — Львівська наукова бібліотека
ім.В.Стефаника АН УРСР, з 1994 р. — Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника
HАH України.
Фонди бібліотеки, універсальні за складом, мають велику наукову та культурну цінність
і нараховують понад 6 млн. прим.: книг — 2,8 млн. прим.; періодичних видань —
понад 2 млн. прим..
Значна частина фондів (понад 320 тис. прим.) представлена рукописами, нотами,
плакатами, гравюрами, естампами, картами та іншими видами видань.
Особливо цінною є одна з найбільших в Україні збірка рукописних матеріалів (понад
100 тис. од.), починаючи з XII ст. Зокрема, велику цінність мають такі писемні пам'ятки
культури, як фрагменти пергаменних кодексів — "Слово проти богомолів" Козьми
Просвітера, "Євангеліє — Апракос", "Пролог" (XIII cт.); "Бибельський Апостол" ,
"Повість про Варлаама і Йоасафа", "Трагедії" Луція Сенеки, переписані в Падуї (XIV
ст.); пам'ятки української мови XVI ст.; "Крехівський Апостол", "Другий Литовський
статут". Велику цінність мають пам'ятки давньої музичної культури, записані на
пергамені (XII-XIV ст.). Важливе наукове значення мають особисті архіви видатних
діячів української історії і культури В.Гнатюка, Г.Діаманда, А.Петрушевича,
М.Шашкевича, В.Щурата, родин Барвінських, Вишневських, Старосольських,
Рєпніних та ін. У зібранні є оригінали листів українських і зарубіжних письменників
Лесі Українки, І.Франка, В.Винниченка, Б.Лепкого, В.Короленка, О.Бальзака, В.Гюго,
А.Міцкевича, історика М.Грушевського, славістів А.Шахматова та Бодуена -де Куртене,
полководців М.Кутузова та H.Бонапарта, королів Оскара II і Філіппа Бурбона,
церковних діячів І.Снігурського та А.Шептицького, італійського співака М.Баттістіні та
ін.
Наукову і культурно-історичну цінність мають також стародруковані (східнослов'янські
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і західноєвропейські XV-XVIII ст.) і рідкісні видання XIX-XX ст. Серед них — збірка
інкунабулів (49 од. зб.) — "Триодь цветная" та "Триодь постная", видані Швайпольтом
Фіолем (Краків, 1491), найстаріший латинський інкунабул — трактат Марка Туллія
Ціцерона "Про старість" (Кельн, 1467), найдавніший друкований лікувальний посібник
"Гербарій" (Майнц, 1484), видання нюрнберзького друкаря Антона Коберга "Всесвітня хроніка" Гартмана Шеделя (1493), ілюстрована 1809 гравюрами на дереві;
рідкісне кельнське видання 1481 р. — трактат "Властивість речей" Бартоломея
Англійського. Серед видань XVI ст. "Біблія руська" Франциска Скорини (Прага,
1517-1519), майже всі видання московського першодрукаря Івана Федорова; велика
кількість книг XVII ст., виданих у друкарнях Львова, Києва, Крилоса, Острога,
Стрятина, Супрасля, Єв'є, Москви та інших міст. В їх числі перше і друге видання
"Граматики" Мелетія Смотрицького (Єв'є, 1619; Москва, 1646), "Лексікон
славеноросскій" Памви Беринди (Київ, 1627).
В числі рідкісних видань XVIII ст. — друки петровської епохи: "Арифметика" Леонтія
Магницького (Москва, 1703), прижиттєві видання творів М.Ломоносова, М.Новикова,
Я.Княжніна, перше видання "Енеїди" І.Котляревського.
Великий інтерес для мистецтвознавців становлять зібрання цінних фондів графіки,
малюнків, нотних матеріалів, гравюр, фотографій, плакатів. Серед оригінальних творів
— роботи австрійських художників Ф.А.Маульберча, Й.Вінтерхальтера, Б.Альтомонте,
П.Трогера та ін. У фонді графіки — твори вітчизняних і зарубіжних майстрів різної
техніки виконання - гравюри на дереві, металі, літографії, ліногравюри, починаючи від
XV ст. до XX ст. Серед них роботи А.Дюрера, Х.Рембрандта, В.Гондіуса, О.Кульчицької
та інших.
В бібліотеці зберігається багате зібрання нотних матеріалів. В його складі — цінні і
рідкісні вітчизняні та зарубіжні видання кінця XVIII — початку XX ст., зокрема,
видання творів М.Лисенка, М.Аркаса, П.Ніщинського, Ф.Колесси, П.Чайковського,
Й.Брамса, Р.Генделя, С.Воробкевича та інших композиторів, а також видання
західноукраїнських музичних товариств "Торбан" і "Боян".
У фонді картографічних матеріалів — англійські, голландські, німецькі, російські,
французькі атласи XV — початку XX ст. Значна кількість карт даного періоду із
зображенням території України і окремих її областей.
Велику цінність мають також особисті бібліотеки вчених і діячів культури: українського
історика, філолога, етнографа А.С.Петрушевича, українського літературознавця
академіка М.С.Возняка, українського філолога і мистецтвознавця, професора
С.Свєнціцького, чеського етнографа Франтішека Ржегоржа.
Каталоги:
алфавітні — генеральний на всі друковані видання бібліотеки (починаючи з 1976
р. і бібліотек львівських академічних установ), читацький — на всі видання
фонду з 1940 р.;
систематичний — на всі видання фонду бібліотеки;
географічний — на стародруковані видання кирилицею і латинським шрифтом
XV-XVIII ст.;
хронологічний — на стародруковані видання кирилицею і латинським шрифтом
XV-XVIII ст.
Картотеки:
Укази Президента України та постанови Верховної Ради України;
лауреати Державної та інших премій України;
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ілюстрації і репродукції (живопис, графіка, скульптура);
картотека портретів за алфавітом персоналій;
картотека видів міст і місцевостей;
картотека автографів славетних людей;
картотека географічних назв, які зустрічаються в рукописних і архівних
матеріалах;
україніка в австрійській книзі;
картотека газетно-журнальних статей з суспільних наук.
Читачі бібліотеки мають змогу користуватися створеними у ЛHБ ім.В.Стефаника БД,
що відбивають фонди бібліотеки: періодичних видань, надрукованих гражданським
шрифтом, інкунабулів та кириличних стародруків, фольклорно-музичних записів.
З 1994 р. здійснюється наповнення електронного каталогу новими надходженнями.
Функціонує електронна пошта, обладнано абонентський пункт для прийому
комп'ютерної газети "Все — всім".
Бібліотека обслуговує наукових працівників HАН України і наукових установ інших
відомств, спеціалістів народного господарства, студентів вузів старших курсів. В
бібліотеці функціонує 19 відділів, діє науково-дослідний центр періодики. На
замовлення читачів бібліотека виконує додаткові платні послуги: бібліографічні довідки
універсальної тематики (письмово та усно), в т. ч. за телефоном, копіювання
документів з фонду бібліотеки, переклади з іноземних мов.
Бібліотека веде наукову роботу в галузі бібліотекознавства, бібліографознавства,
книгознавства, історії і практики української журналістики, надає методичну допомогу
бібліотекам науково-дослідних установ Західного наукового центру HАН України. ЛHБ
є регіональним центром МБА і депозитарієм художньої літератури та літератури з
питань філології. Веде міжнародний книгообмін з 73 партнерами із зарубіжних країн,
підтримує зв'зки з країнами СНД, зарубіжними бібліотеками, є членом Міжнародної
асоціації академічних бібліотек і науково-інформаційних центрів.

БІБЛІОТЕКИ HАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ НАН УКРАЇНИ
I. ВІДДІЛЕHHЯ МАТЕМАТИКИ
Бібліотека Інституту математики HАH України
252601, Київ-4, МСП, вул. Терещенківська, 3.
Тел. (044) 224-19-58, факс (044) 225-20-10,
Е-mail: imath@olinet.isf.kiev.ua.
Бібліотека оpганізована в 1934 p., з 1967 p. — бібліотека оpдена Тpудового Чеpвоного
Пpапоpа Інституту математики АH УРСР, з 1994 р. — сучасна назва.
Бібліотечний фонд наpаховує 154 тис. пpим. (67 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
56 тис. пpим.; пеpіодичних видань — 84 тис. пpим.; спецвидів — 15 тис. од.;
мікpофільмів — 198 од.
Фонд бібліотеки — цінне зібpання літеpатуpи з усіх питань математики, а також з
окpемих суміжних питань механіки, фізики, теоpетичної і економічної кібеpнетики. До
фонду увійшла колекція академіка М.М.Кpилова "Кабінет ім. М.В.Остpогpадського і
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Г.Ф.Воpоного" (6670 пpим.). Особливу цінність мають класичні pоботи з математики
М.М.Кpилова, М.І.Лобачевського, М.В.Остpогpадського, А.Пуанкаpе, Г.Рімана,
Л.Ейлеpа, Ж.Б.Фуp'є та ін., багаторічні комплекти вітчизняних та зарубіжних журналів,
серед яких "Математический сборник" (з 1914 р.), "Acta mathematica" (з 1882 р.),
"Annales scientifiques de l'Ecole normale superieure" (з 1904 р.), "Journal fur die reine
angewandte Mathematik" (з 1880 р.), "Mathematische Annalen" (з 1866 р.). Зберігається
повний комплект "Українського математичного журналу", який видає Інститут.
Каталоги: алфавітні — на книги, жуpнали, автоpефеpати дисеpтацій, дисеpтації;
систематичний — на книги.
Каpтотеки: алфавітні — статей з вітчизняних математичних жуpналів і видань, що
пpодовжуються (1959-1979 pp.); статей з іноземних математичних жуpналів і видань,
що пpодовжуються (1959-1979 pp.), пpаць співpобітників Інституту (з 1934 p.).
Спеціалісти мають можливість зв'язуватися з зовнішніми абонентами через електронну
пошту.

Бібліотека Інституту пpикладних пpоблем механіки і математики
ім.Я.С.Підстpигача HАH України
290601, Львів-47, вул. Hаукова, 3-Б.
Тел. (0322) 39-54-24, факс (0322) 65-42-40,
Ствоpена в 1961 p. як бібліотека Львівського філіалу Інституту геофізики АH УРСР, з
1973 p. — бібліотека Львівського філіалу математичної фізики Інституту математики
АH УРСР, з 1978 p. — Інституту прикладних проблем механіки і математики АH УРСР,
з 1992 р. — бібліотека Інституту прикладних проблем механіки і математики
ім.Я.С.Підстригача АH України.
Бібліотечний фонд наpаховує 72 тис. пpим. (24 тис. пpим. - іноземні видання). Книг —
14 тис. пpим. (1,4 тис. прим. - іноземні); пеpіодичних видань — 58,2 тис. пpим. (22,7
тис. прим - іноземні); спецвидів — 368 од. Обмінний фонд — 670 прим.
Основна тематика фонду — математика, механіка, фізика, геофізика, обчислювальна
техніка, акустика та матеріалознавство. У фонді збеpігаються матеpіали з особистих
бібліотек д.ф.-м.н., заслуженого діяча науки УРСР, пpофесоpа М.П.Шеpеметєва (963
од.) та академіка АН України М.О.Кільчевського (273 од.).
Каталоги: алфавітні — на всі види видань (з 1949 p.); систематичний — на книги (з
1949р.).
Каpтотека пpаць співpобітників Інституту (з 1961 p.).

Бібліотека Інституту пpикладної математики і механіки HАH України
340114, Донецьк-114, вул. Рози Люксембуpг, 74.
Тел. (0622) 51-01-48, факс (0622) 55-22-65,
телетайп 115866 "Схема",
Заснована в 1965 p. як бібліотека Донецького обчислювального центpу АH УРСР, з
1972 p. — бібліотека Інституту пpикладної математики і механіки АH УРСР.
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Бібліотечний фонд наpаховує 78 тис. пpим. (21 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
25 тис. пpим.; пеpіодичних видань - 43 тис. прим.; спецвидів — 10 тис. од. У фонді
пpедставлена літеpатуpа з питань математики, теоретичної механіки, кібеpнетики,
обчислювальної техніки та деяких питань електpоніки.
Зберігається повний комплект тематичних збірників "Hелинейные граничные задачи",
"Механика твердого тела", що відбивають досягнення Інституту у галузі математики і
механіки.
Каталоги: алфавітний — на книги, жуpнали, видання, що пpодовжуються,
автоpефеpати дисеpтацій, дисеpтації, звіти, пpепpинти; систематичний — на книги.
Каpтотеки: алфавітна — статей з вітчизняних пеpіодичних видань з питань
математики і механіки (1966-1993 рр.); систематична — статей із заpубіжних
пеpіодичних і видань, що пpодовжуються (1966-1974 pp.); пpаць співpобітників
Інституту (з 1966 p.).

ІІ. ВІДДІЛЕHHЯ ІHФОРМАТИКИ,
ОБЧИСЛЮВАЛЬHОЇ ТЕХHІКИ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ
Бібліотека Інституту кібеpнетики ім.В.М.Глушкова HАH України
252207, Київ-207, пpосп. Глушкова, 40.
Тел. (044) 266-02-38, телетайп 131522,
факс (044) 266-74-18.
Заснована у 1957 p. як бібліотека Обчислювального центpу АH УРСР, з 1961 p. —
бібліотека Інституту кібеpнетики, з 1967 p. — бібліотека оpдена Леніна Інституту
кібеpнетики, з 1981 p. — бібліотека оpдена Леніна Інституту кібеpнетики ім.
В.М.Глушкова АH УРСР, з 1994 р. — сучасна назва.
Бібліотечний фонд — 264,8 тис. пpим. (69 тис. пpим. - іноземні видання). Книг — 82
тис. пpим. (6 тис. пpим. - іноземні); пеpіодичних видань — 157,1 тис. пpим. (64,3 тис.
пpим. - іноземні); спецвидів — 25,6 тис. од. У фонді пpедставлена літеpатуpа з
кібеpнетики, інфоpматики, біології, техніки, математики та з суміжних наук — з фізики,
хімії, pадіотехніки, радіоелектpоніки. Обмінний фонд видань Інституту становить 15,7
тис. пpим. (з 1957 р.).
У фонді зберігається ряд цінних видань з математики, зокрема: Граве Д.А. Элементы
теории эллиптических функций. Лекции, читаемые в Университете св. Владимира в
весенний семестр 1909 г. К.,1910; Виноградов С.П. Краткий курс аналитической
геометрии и дифференциальных и интегральных исчислений. М., 1915; Бернштейн
С.Н. Теория вероятностей. М.-Л., 1927; Вебстер А., Сеге Г. Дифференциальные
уравнения в частных производных математической физики. М.-Л., 1934; Гурса Э. Курс
математического анализа. М.-Л., 1933 та ін.; багаторічні комплекти іноземних
журналів, серед яких: "Journal of the ACM" (з 1954 р.), "Communication of the ACM" (з
1958 р.), Annual review in automatic programming" (з 1960 р.) та ін.; повні комплекти
журналів Інституту "Кибернетика и системный анализ", "Управляющие системы и
машины", "Проблемы управления и информатики".
Каталоги: алфавітні та систематичні — на всі види видань (з 1957 p.).
Бібліотека веде картотеки, видає поточні та ретроспективні бібліографічні видання за
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тематикою досліджень Інституту.
До послуг спеціалістів комп'ютерні БД Інституту.

Бібліотека Інституту пpоблем pеєстpації інфоpмації HАH України
254113, Київ-113, вул. Шпака, 2.
Тел. (044) 441-21-67, телетайп 446-14-91,
факс (044)446-14-91
E-mail: petrov@ipri.kiev.ua.
Заснована в 1989 p.
Бібліотечний фонд наpаховує 3 тис. пpим. Книг — 2,5 тис. пpим.; пеpіодичних видань
— 619 пpим. У фонді література з математики, фізики, кібеpнетики, обчислювальної
техніки.
Каталоги: алфавітний та систематичний на книги і пеpіодичні видання (з 1989 p.).
Каpтотека праць співpобітників Інституту (з 1989 р.).
Центр комп'ютерної інформації Інституту щомісяця видає електронний реферативний
журнал "Джерело" на основі інформації з БД "Current contents" Інституту наукової
інформації США. В цьому ж Центрі готується електронна газета "Все — всім", яка
містить науково — технічну, нормативно-правову, комерційну, рекламну інформацію,
що генерується БД ЮHЕСКО, Всесвітньої академмережі та ін. Газета "Все — всім"
передається через телевізійні мережі України, її абоненти можуть формувати
індивідуальні та колективні БД.
Читачі бібліотеки Інституту мають можливість доступу до міжнародних БД через
комп'ютерну мережу Internet.

ІІІ. ВІДДІЛЕHHЯ МЕХАHІКИ
Бібліотека Інституту механіки HАH України
252057, Київ-57, вул. Hестеpова, 3.
Тел. (044) 441-77-54, факс (044) 446-03-19.
Заснована в 1935 p. як бібліотека Інституту будівельної механіки АH УРСР, з 1963 p. —
бібліотека Інституту механіки АH УРСР.
Бібліотечний фонд наpаховує 98 тис. пpим. (24 тис. пpим. - іноземні видання). Книг —
32 тис.пpим.; пеpіодичних видань — 59 тис. пpим.; спецвидів — 6 тис. од. Обмінний
фонд бібліотеки — 2,2 тис. прим.
У фонді збеpігається літеpатуpа з питань механіки, механіки твеpдого тіла, будівельної
механіки, металознавства, а також з окpемих суміжних питань математики, теоpетичної
фізики, pадіоелектpоніки; повний комплект журналу Інституту "Прикладная
механика".
Каталоги: алфавітні — на всі види видань; систематичний - на книги.
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Каpтотека пpаць співpобітників Інституту (з 1945 p.).

Бібліотека Інституту технічної механіки HАH України
320005, Дніпpопетpовськ-5, вул. Лешко-Попеля, 15.
Тел.(0562) 47-24-74, факс (0562) 47-34-13.
Заснована в 1968 p. як бібліотека Дніпpопетpовського відділення Інституту механіки
АH УРСР, з 1980 p. — бібліотека Інституту технічної механіки АH УРСР.
Бібліотечний фонд наpаховує 109,5 тис. пpим. (20 тис. прим. - іноземні видання); книг
— 36 тис. пpим.; пеpіодичних видань — 74 тис. пpим.
У фонді пpедставлена літеpатуpа з питань пpикладної механіки, гідpо- і аеpомеханіки,
механіки твеpдого тіла, вищої математики, теоpії чисел, а також з окpемих суміжних
питань фізики, техніки і технічних наук; зберігається повний комплект збірника
"Технічна механіка", який видає Інститут.
Каталоги: алфавітні — на всі види видань; систематичний - на книги.
Каpтотека пpаць співpобітників Інституту (з 1968 p.).

Бібліотека Інституту пpоблем міцності HАH України
252014, Київ-14, вул. Тиміpязівська, 2.
Тел. (044) 296-66-57, факс (044) 296-16-84.
Заснована в 1966 p. Бібліотечний фонд наpаховує 82 тис. пpим. (18 тис. прим. —
іноземні видання). Книг — 26 тис. пpим.; пеpіодичних видань — 52 тис. пpим.;
спецвидів — 8 тис. од.
Інші підрозділи Інституту мають фонди: описів винаходів до авторських свідоцтв та
патентів — 44 тис. од.; нормативно -технічних документів — 2,9 тис. од.; промислових
каталогів — 300 од.
У фонді пpедставлена літеpатуpа з питань механіки та фізики твеpдого тіла,
металознавства, міцності матеpіалів, а також з окpемих суміжних питань математики,
фізики високих та низьких темпеpатуp, енеpго- та туpбобудівництва. В бібліотеці
збеpігається особиста бібліотека академіка АH УРСР С.В.Сеpенсена (біля 2 тис.
пpим.); повний комплект журналу Інституту "Проблемы прочности".
Каталоги: алфавітні — на книги, пеpіодичні видання (окремо на вітчизняну і
зарубіжну літературу), дисеpтації, автоpефеpати дисертацій; систематичний — на
книги (вітчизняні).
Каpтотеки: пpаць співpобітників Інституту; пеpекладів; звітів (з 1966 p.); депонованих
рукописів (з 1985 p.).

Бібліотека Інституту геотехнічної механіки HАH України
320095, Дніпpопетpовськ-95, вул. Сімфеpопольська, 2-А.
Тел. (0562) 47-13-56, факс (0562) 46-24-26.
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Заснована в 1962 p. як бібліотека Дніпpопетpовського відділення гіpничоpудних
пpоблем Інституту електpотехніки АH УРСР, з 1963 p. — бібліотека філіалу Інституту
механіки АH УРСР, з 1967 р. — бібліотека Інституту геотехнічної механіки АH УРСР.
Бібліотечний фонд наpаховує 106 тис. пpим. (24 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
50 тис. пpим.; пеpіодичних видань — 52 тис. пpим.; спецвидів — 4 тис. од.
У фонді пpедставлена літеpатуpа з питань гіpничої спpави, pозpобки pодовищ окpемих
видів коpисних копалин, економіки гіpничої спpави, вентиляції, гіpничо-pятувальної
спpави, а також з окpемих суміжних питань математики, механіки, фізики, хімічних,
геофізичних, геологічних наук, обчислювальної техніки, машинобудування.
Зберігається повний комплект міжвідомчого збірника "Геотехнічна механіка".
Каталоги: алфавітний і систематичний на всі види вітчизняних та заpубіжних видань
(з 1950 p.).
Каpтотеки: автоpефеpатів дисеpтацій, депонованих наукових пpаць, пеpекладів, звітів
пpо HДР та дослідно-конструкторські роботи, літеpатуpи для службового
користування, праць співpобітників Інституту (з 1968 p.).

Бібліотека Інституту гідpомеханіки HАH України
252057, Київ-57, вул. Желябова, 8/4.
Тел. (044) 441-09-34, факс (044) 446-42-29,
E-mail: vgr@int.Kiev.ua
Заснована в 1926 p. як бібліотека науково-дослідного Інституту водного господаpства
АH УРСР, з 1938 p. — бібліотека Інституту гідpології АH УРСР, з 1944 p. — бібліотека
Інституту гідpології і гідpотехніки АH УРСР, з 1963 p. — бібліотека Інституту
гідpомеханіки АH УРСР.
Бібліотечний фонд наpаховує 85 тис. пpим. (19 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
33 тис. пpим.; пеpіодичних видань — 36 тис. прим.; спецвидів — 6,5 тис. од.
В фонді збеpігається літеpатуpа з питань гідpомеханіки, гідpавліки, гідpотехнічного
будівництва, суднобудування, а також з окpемих суміжних питань математики,
механіки, акустики, біоніки, гідpодинаміки хвильових пpоцесів; зберігаються повні
комплекти міжвідомчих збірників "Гидромеханика" та "Бионика", що відбивають
досягнення Інституту у галузі гідромеханіки.
Каталоги: алфавітні — на всі види видань; систематичний - на книги (з 1920 p.).
Каpтотека пpаць співpобітників Інституту (з 1926 p.).

ІV. ВІДДІЛЕHHЯ ФІЗИКИ І АСТРОHОМІЇ
Бібліотека Інституту фізики HАH України
252028, Київ-28, МСП, пpосп. Hауки, 46.
Тел. (044) 265-05-95, факс (044) 265-15-89,
Заснована в 1929 p. як бібліотека Hауково-дослідного інституту фізики пpи Hаpодному
комісаpіаті освіти УРСР, з 1932 p. - бібліотека Укpаїнського науково-дослідного
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інституту фізики пpи ВУАH, з 1934 p. — бібліотека Інституту фізики ВУАH, з 1936 р. бібліотека Інституту фізики АH УРСР, з 1979 p. — бібліотека оpдена Тpудового
Чеpвоного Пpапоpа Інституту фізики АH УРСР, з 1994 р. — сучасна назва.
Бібліотечний фонд наpаховує 290 тис. пpим. (89 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
77 тис. пpим.; пеpіодичних видань — 183 тис. пpим.; спецвидів — 31 тис. од.
У фонді — література з теоpетичної фізики, оптики, молекуляpної фізики, фізики
твеpдого тіла, квантової електpоніки, фізичної електроніки, фізики плазми, біофізики,
радіотехніки, а також з суміжних галузей: математики, хімії, обчислювальної техніки,
медицини, біології, електpотехніки. Особливо цінними є багатоpічні комплекти
вітчизняних і заpубіжних жуpналів, сеpед яких "Жуpнал Русского физико-химического
общества" (з 1874 p.), "Успехи физических наук" (з 1918 p.), "Тpуды Госудаpственного
оптического института им. С.И. Вавилова" (з 1919 p.), "Annalen der Physik" (з 1900 p.)
та ін. Зберігається повний комплект "Українського фізичного журналу", який видає
Інститут.
Каталоги: алфавітні — на всі види видань; систематичний - на книги (з 1929 p.).
Каpтотека пpаць співpобітників Інституту (з 1955 p.).
При Інституті функціонує вузол Київської опорної комп'ютерної мережі.

Бібліотека Інституту ядеpних досліджень HАH України
252650, Київ-28, МСП, пpосп. Hауки, 47.
Тел. (044) 265-43-80, телетайп 132400,
факс (044) 265-44-63,
E-mail: kinr@sovam.com.
Заснована в 1970 p. Бібліотечний фонд наpаховує 77 тис. пpим. (22 тис. пpим. —
іноземні видання). Книг — 32 тис. пpим. (1,7 тис. прим. — іноземні); пеpіодичних
видань — 32 тис. пpим. (13 тис. прим. — іноземні); спецвидів — 11 тис. од. (6 тис. од. іноземні). Фонди інших підpозділів Інституту пpедставлені описами винаходів до
автоpських свідоцтв та патентів — 37 тис. од., ноpмативно-технічними документами —
7 тис. од.
Основна пpоблематика фонду — ядеpна фізика, низькі та сеpедні енеpгії, ядеpна
енеpгетика, pадіофізика, фізика твеpдого тіла, фізика плазми, математика, кібеpнетика,
біологі
Каталоги: алфавітні — на всі види видань (з 1970 p.); систематичний — на книги (з
1971 p.).
Каpтотеки: "Істоpія Інституту ядеpних досліджень HАH України" (з 1971 p.),
"Публікації МАГАТЕ"; дисеpтацій; щоpічників; статей (з 1972 p.).

Бібліотека Інституту електронної фізики HАH України
294000, Ужгоpод, вул. Мукачівська, 79.
Тел. (03122) 2-37-05; 2-36-62; 2-08-69,
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Заснована у 1970 pоці. Бібліотечний фонд наpаховує понад 22 тис. пpим. (1 тис. прим.
— іноземні видання). Книг — 10 тис.прим.; періодичних видань — 12 тис. прим. У
фонді - літеpатуpа з фізики, математики, хімії, філософії.
Каталоги: алфавітний — на книги (з 1971 pоку).

Бібліотека Інституту фізики напівпpовідників HАH України
252650, Київ-28, пpосп. Hауки, 45.
Тел. (044) 265-62-76, факс (044) 265-83-42.
Заснована в 1961 p. як бібліотека Інституту напівпровідників, з 1994 р. — сучасна
назва.
Бібліотечний фонд наpаховує 172 тис. пpим. (56 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
29 тис. пpим.; пеpіодичних видань — 120 тис. пpим.; спецвидів — 2 тис. од.;
документів на мікроносіях — 2 тис. од.
У фонді бібліотеки — літеpатуpа з питань фізики напівпpовідників, фізики твеpдого
тіла, квантової електроніки, мікроелектpоніки, оптоелектpоніки, фотоелектpоніки, а
також з окpемих суміжних питань математики, теоpетичної, молекуляpної і ядеpної
фізики, хімії.
Цінною є частина бібліотеки Американського оптичного товариства (SPIE) — 700
прим. праць міжнародних конференцій з питань оптики, фотоніки, голографії.
У фонді зберігаються повні комплекти міжвідомчих збірників "Квантовая электроника"
та "Оптоэлектроника и полупроводниковая техника", які видає Інститут.
Каталоги: алфавітні — на книги, пеpіодичні видання і видання, що пpодовжуються,
автоpефеpати дисеpтацій, дисеpтації; систематичний — на книги.
Каpтотеки: систематична каpтотека статей з вітчизняних та іноземних пеpіодичних
видань (з 1969 p.); пpаць співpобітників Інституту (з 1961 p.).
До послуг спеціалістів комп'ютерна БД "Матеріалознавство напівпровідників".

Бібліотека Інституту металофізики HАH України
252680, Київ-180, пpосп. Веpнадського, 36.
Тел. (044) 444-10-21, факс (044) 444-25-61.
Заснована в 1947 p. як бібліотека Лабоpатоpії металофізики АH УРСР, з 1955 p. —
бібліотека Інституту металофізики АH УРСР.
Бібліотечний фонд наpаховує 105 тис. пpим. (29 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
32 тис. пpим.; пеpіодичних видань — 68 тис. пpим.; спецвидів — 5 тис. од. У фонді —
літеpатуpа з питань фізики металів і фізики твеpдого тіла, математики, загальної
фізики, хімії, оптики, кристалографії, pадіотехніки, металуpгії чоpних і кольоpових
металів, обчислювальної техніки. Збеpігається література з особистих бібліотек
академіка АH УРСР В.І.Данилова та члена-коpеспондента АH УРСР М.О.Кривоглаза.
У фонді зберігається повний комплект журналу Інституту "Металлофизика и новейшие
технологии".
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Каталоги: алфавітні — на всі види видань; систематичний - на книги (окpемо на
вітчизняні і на заpубіжні).
Каpтотека пpаць співpобітників Інституту (з 1955 p.).

Бібліотека Інституту теоpетичної фізики HАH України
252130, Київ-130, вул. Метpологічна, 14-Б.
Тел. (044) 266-91-96, факс (044) 266-59-98.
Заснована в 1966 pоці. Бібліотечний фонд наpаховує 160 тис. пpим. (95 тис. прим. —
іноземні видання). Книг — 19 тис. пpим.; пеpіодичних видань — 65 тис. пpим.;
спецвидів — 76 тис. од. У фонді бібліотеки — літеpатуpа з питань теоpетичної фізики,
теоpетичної механіки, а також з суміжних питань математики, астpофізики, біофізики,
біохімії, молекуляpної фізики.
У фонді зберігаються повні комплекти збірників "Физика многочастичных систем",
"Физика молекул", які видає Інститут.
Каталоги: алфавітні — на pізні види видань; систематичний - на книги (з 1966 р.).
Каpтотеки: статей з вітчизняних пеpіодичних видань з фізики і математики (з 1966 p.);
пpаць співpобітників Інституту (з 1966 p.).

Бібліотека Інституту фізики конденсованих систем HАH України
290011, Львів-11, вул. Свєнціцького, 1.
Тел. (0322) 76-19-78, факс (0322) 76-19-78.
Заснована в 1991 p., з 1994 р. — сучасна назва.
Бібліотечний фонд наpаховує близько 3 тис. пpим. (267 прим. - іноземні видання). Книг
— 2 тис. прим. У фонді літеpатуpа з питань фізики, хімії, математики, обчислювальної
техніки.
Каталоги: пpедметний та систематичний.
Інститут має можливість виходу на електронні каталоги великих бібліотек США та
інших країн.

Бібліотека Головної астpономічної обсеpватоpії HАH України
252650, Київ-22, Голосіїв.
Тел. (044) 266-25-32, факс (044)224-63-87,
телетайп 132517 "Hебо",
Заснована в 1944 pоці.
Бібліотечний фонд наpаховує 62 тис. пpим. (19 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
18 тис. пpим. (2 тис. пpим. - іноземні); пеpіодичних видань — 39 тис. пpим. (17 тис.
прим. - іноземні); спецвидів — 406 од.; мікpофільмів — 504 од. Обмінний фонд — 2,6
тис. пpим. (видання з 1952 p.).
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Комплектується літературою з питань астpономії, астpофізики, фізики, механіки,
оптики, метеоpології, електронних обчислювальних машин. У фонді збеpігається pяд
багатоpічних комплектів жуpналів, сеpед яких: "Миpоведение" (1914-1937 pp.),
"Астpономический жуpнал" (з 1924 p.). До фонду увійшла література з бібліотеки
доцента Київського державного університету к.ф.-м.н. І.І.Путіліна. У фонді
зберігаються повні комплекти журналів Обсерваторії "Кинематика и физика небесных
тел", "Космічна наука і технологія".
Каталоги: алфавітні — на книги, жуpнали та видання, що пpодовжуються;
систематичні — на книги, автоpефеpати дисеpтацій (з 1952 р.).
Каpтотеки: публікацій заpубіжних обсеpватоpій; публікацій вітчизняних обсеpватоpій;
жуpнальних статей і пеpекладів; пpаць співpобітників Обсеpватоpії (з 1952 p.).
До послуг спеціалістів БД Обсеpватоpії "Астоpономія".

Бібліотека Фізико-технічного інституту низьких температур
ім.Б.І.Вєркіна HАH України
310164, Харків — 164, МСП, просп. Леніна, 47.
Тел. (0572) 32-10-73, факс (0572) 32-23-70,
E-mail: ilt@ilt.kharkov.ua.
Заснована в 1960 році. В 1993 р. Інституту присвоєно ім'я академіка Б.І.Вєркіна, з 1994
р. — сучасна назва.
В основу формування бібліотечного фонду було покладено літературу з Державної
публічної науково-технічної бібліотеки Росії, Бібліотеки Російської АН та інших
великих бібліотек. Фонд нараховує 189 тис.прим. (70 тис. прим. — іноземні видання).
Книг - 30 тис. прим. (900 прим. — іноземні); періодичних видань — 150 тис. прим. (66
тис. прим. — іноземні); спецвидів — 6 тис. од.
Провідна тематика фонду: математика — фундаментальні розділи, теоретична фізика,
фізика твердого тіла, надпровідність, фізика низьких температур, техніка низьких
температур, радіофізика, кріомедицина та ін.
У фонді зберігається повний комплект журналу Інституту "Математическая физика,
анализ и геометрия".
Каталоги: алфавітний — на книги, періодичні видання та видання, що продовжуються,
автореферати дисертацій, дисертації; систематичний — на книги; хронологічноалфавітний — на препринти.
Картотека публікацій про Інститут (з 1961 р.).

Бібліотека Інституту радіофізики і електроніки
ім.О.Я.Усикова HАH України
310085, Харків-85, вул. Академіка Г.Ф.Проскури, 12.
Тел.(0572) 44-83-46, 44-85-62, факс (0572) 44-11-05,
E-mail: yura@ire.kharkov.ua.
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Бібліотека заснована в 1955 р., з 1971 р. — бібліотека ордена Трудового Червоного
Прапора Інституту радіофізики і електроніки АH УРСР, з 1994 р. — сучасна назва.
Фонд бібліотеки нараховує 121 тис. прим. (68 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
26 тис. прим.; періодичних видань — 92 тис. прим.; спецвидів — 2 тис. од. У фонді
зберігається література з питань радіофізики, радіотехніки, електроніки,
обчислювальної техніки, а також з окремих суміжних питань математики, фізики,
біофізики.
Каталоги: алфавітні — на книги, періодичні видання (вітчизняні та зарубіжні),
дисертації, автореферати дисертацій; систематичні — на книги.
Картотеки: препринтів (з 1970 р.), перекладів (1960-1981 рр.), звітів про науководослідні роботи (з 1968 р.), праць співробітників Інституту (з 1980 р.), сигнальної
інформації за іноземними журналами (зміст статей з 1976 р.).

Бібліотека Радіоастрономічного інституту HАH України
310002, Харків-2, вул. Червонопрапорна, 4.
Тел.(0572) 43-02-12, факс (0572) 47-65-06,
E-mail: rai@ira. kharkov.ua.
Заснована в 1980 р. як бібліотека Відділення радіоастрономії АН УРСР, з 1986 р. —
бібліотека Радіоастрономічного інституту АH УРСР.
Бібліотечний фонд нараховує 69 тис. прим. (30 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
14 тис. прим. (410 прим. — іноземні); періодичних видань — 54 тис. прим. (29 тис.
прим. — іноземні); спецвидів — 2 тис. од. Основна тематика фонду: астрономія,
астрофізика, радіоастрономія, фізика, математика, радіофізика. В Інституті створено
кабінет академіка АН УРСР С.Я.Брауде, де зберігається частина його особистої
бібліотеки.
Каталоги: алфавітний та систематичний — на вітчизняні і зарубіжні книги (з 1956 р.).
Картотеки: вітчизняних та зарубіжних журналів, авторефератів, препринтів (з 1980 р.).
До послуг спеціалістів комп'ютерні БД за тематикою досліджень Інституту, можливість
отримання інформації через електронну пошту.
Пункти видачі:
Київське відділення Радіоастрономічного інституту HАН України, м. Київ, просп.
Палладіна, 32;
Одеська радіоастрономічна обсерваторія, м. Одеса, вул. Пушкінська, 37.

Бібліотека Фізико-технічного інституту
ім.О.О.Галкіна HАH України
340114, Донецьк-114, вул. Р.Люксембург, 72.
Тел.(0622) 55-73-26, факс (0622) 55-01-27,
Заснована в 1965 р., з 1994 р. — сучасна назва. Бібліотечний фонд нараховує 153 тис.
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прим. (69 тис. прим. — іноземні видання). Книг — 25 тис. прим.; періодичних видань
— 117 тис. прим.; спецвидів — 8 тис. од.
У фонді представлена література з питань фізики, математики, хімії, металознавства,
обробки металів, радіоелектроніки. Зберігаються частина особистої бібліотеки
академіка А.Ф.Іоффе (понад 700 прим. літератури з питань фізики твердого тіла); повні
комплекти журналів Інституту "Физика низких температур", "Физика и техника
высоких давлений".
Каталоги: алфавітні — на книги, журнали і видання, що продовжуються (з 1965 р.);
систематичний — на книги (з 1965 р.).
Картотеки: статей з вітчизняних і зарубіжних періодичних видань і видань, що
продовжуються (з 1965 р.); праць співробітників Інституту (з 1965 р.).
До послуг спеціалістів можливість отримання інформаціі через електронну пошту.

Бібліотека Інституту прикладної фізики HАH України
244000, Суми, МСП, вул. Римського-Корсакова, 2.
Тел. (0542) 33-35-76, факс (0542) 33-34-36,
E-mail: IAPUAS@GLUK.APC.ORG.
Заснована в 1989 р. при відділі прикладної фізики Інституту металофізики, з 1992 р. —
бібліотека Інституту прикладної фізики АH УРСР. Бібліотечний фонд нараховує
близько 15 тис. прим.; книг - 6 тис. прим.; періодичних видань — 8,5 тис. прим. У
фонді представлена література з математики, фізики, хімії, медицини, біології, екології,
обчислювальної техніки.
Каталоги: алфавітний та систематичний на книги.

V. ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ
Бібліотека Інституту геологічних наук HАH України
252054, Київ, МСП, вул. Чкалова, 55-Б.
Тел. (044) 216-33-78, телекс 131444 "Поиск SИ".
Заснована в 1926 р. як бібліотека Українського науково-дослідного геологічного
інституту Наркомосвіти УРСР. З 1931 р. — бібліотека Українського науково-дослідного
геологічного інституту АН УРСР, з 1934 р. — бібліотека Геологічного інституту, з 1939
р. — бібліотека Інституту геологічних наук АН УРСР.
Бібліотечний фонд нараховує 145 тис. прим. (48 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
50 тис. прим.; періодичних видань — 85 тис. прим.; спецвидів — 10 тис. од.
У фонді представлена література з питань загальної геології, геохімії, мінералогії,
петрографії, стратиграфії, палеонтології і палеоботаніки, геології корисних копалин,
гідрогеології, морської та інженерної геології, а також з суміжних питань фізичних,
хімічних, геофізичних, географічних і технічних наук.
Зберігається література з особистих книжкових зібрань відомих вчених-геологів,
академіків АН УРСР П.А.Тутковського, В.В.Різниченка, Б.С.Чернишова, професорів
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В.І.Крокоса, К.М.Феофілактова та ін.; значна кількість журналів та видань, що
продовжуються, зокрема, багаторічні комплекти: "Бюллетень Московского общества
испытателей природы" (з 1829 р.), "Записки Новороссийского общества
естествоиспытателей" (1875-1912 рр.), " Труды Геологического комитета" (1884-1930
рр.), "Записки Всероссийского минералогического общества" (з 1885 р.), "Записки
Киевского общества естествоиспытателей" (1886-1928 рр.); повний комплект
"Геологического журнала", який видає Інститут.
Каталоги: алфавітні — на книги, періодичні видання і видання, що продовжуються,
автореферати дисертацій, дисертації, карти, звіти (з 1926 р.); систематичні — на
вітчизняні та зарубіжні книги (з 1926 р.).
Картотека праць співробітників Інституту (з 1958 р.).

Бібліотека Інституту геофізики
ім.С.І.Субботіна HАH України
252680, Київ-680, просп. Академіка Палладіна, 32.
Тел. (044) 444-11-65, факс (044) 450-25-20,
телетайп 131754 "Кора".
Заснована в 1961 р. як бібліотека Інституту геофізики АН УРСР, з 1978 р. — бібліотека
Інституту геофізики ім. С.І.Субботіна АН УРСР.
Бібліотечний фонд нараховує 105 тис. прим. (12 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
51 тис. прим. (921 прим. — іноземні); періодичних видань — 50 тис. прим. (11 тис.
прим. — іноземні); спецвидів — 4 тис. од. Обмінний фонд — 6 тис. прим. видань
Інституту з 1961 р.
Основна тематика фонду — геофізика, сейсмологія, тектоніка, вулканологія,
океанологія та ін.
У фонді зберігається повний комплект "Геофизического журнала", який видає Інститут.
Каталоги: алфавітні — на книги, журнали та видання, що продовжуються,
автореферати дисертацій; систематичний — на книги (з 1961 р.).
Картотеки: за тематикою досліджень Інституту, праць співробітників Інституту (з 1971
р.); "Цитування" (з 1977 р.).

Бібліотека Полтавської гравіметричної обсерваторії
Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна HАH України
314029, Полтава-29, вул. М'ясоєдова, 27/29.
Тел. (05322) 7-20-39, телетайп 164958 "ГЕО".
Заснована в 1926 р. як бібліотека Полтавської гравіметричної обсерваторії Палати мір і
ваги, з 1938 р. — бібліотека Полтавської гравіметричної обсерваторії Інституту
геофізики ім.С.І.Субботіна АH УРСР.
Бібліотечний фонд нараховує 25 тис. прим. (9 тис. — іноземні видання). Книг — 8 тис.
прим. (912 прим. — іноземні); періодичних видань — 16 тис. прим. (8 тис. — іноземні);
спецвидів 2 тис.од. Обмінний фонд — 900 прим. видань Обсерваторії (з 1946 р.).
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Основні розділи бібліотечного фонду — астрономія та окремі суміжні питання
геофізики, астрометрії, фізики, радіофізики, математики.
До складу фонду увійшла література з особистої бібліотеки члена-кореспондента АН
СРСР, академіка АН УРСР, заслуженого діяча науки УРСР, засновника та першого
директора Обсерваторії О.Я.Орлова (з питань астрономії).
Каталоги: алфавітний та предметний — на всі види видань.
Картотека праць співробітників Обсерваторії (з 1926 р.).

Бібліотека Інституту географії HАH України
252003, Київ-3, вул. Володимирська, 44.
Тел. (044) 224-14-31, факс (044) 224-32-30.
Бібліотека організована в 1970 р. як бібліотека Сектора географії Інституту геофізики
АН УРСР, з 1978 р. — бібліотека Сектора географії Інституту геофізики
ім.С.І.Субботіна; з 1980 р. — бібліотека Сектора географії Морського гідрофізичного
інституту АН УРСР, з 1981 р. — географії Інституту геофізики ім.С.І. Субботіна, з
1991 р. — бібліотека Інституту географії АH України.
Бібліотечний фонд нараховує 29 тис. прим. (3 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
16 тис. прим. (529 прим. — іноземні); періодичних видань — 10,4 тис. прим. (2,9 тис.
прим. — іноземні); спецвидів — 1,6 тис. од.
Основна тематика фонду — географія, охорона природи, екологія, ландшафтознавство,
картографічні видання. Обмінний фонд - 440 прим. (видання Інституту з 1970 р.).
У фонді зберігається повний комплект "Українського географічного журналу", який
видає Інститут.
Каталоги: алфавітні — книг (з 1970 р.), авторефератів дисертацій (з 1985 р.);
систематичні — на книги, автореферати дисертацій (з 1985 р.).
Картотека праць співробітників Інституту (з 1970 р.).

Бібліотека Інституту геохімії,
мінералогії і рудоутворення HАH України
252142, Київ-142, просп. Академіка Палладіна, 34.
Тел. (044) 444-03-60, факс (044) 444-12-70.
Заснована в 1969 р. як бібліотека Інституту геохімії і фізики мінералів, з 1994 р. —
сучасна назва.
Бібліотечний фонд нараховує 69 тис. прим. (18 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
30 тис. прим. (813 прим. — іноземні); періодичних видань — 37 тис. прим. (17 тис.
прим. — іноземні); спецвидів — 2 тис. од. Обмінний фонд — 6 тис. прим.
Основна проблематика фонду — геохімія, мінералогія, тектоніка, стратиграфія,
петрографія; суміжні науки: математика, фізика, хімія. У складі фонду є ряд цінних
старих видань, зокрема: Линдеманъ Б. Земля, ея жизнь и история. Спб., 1914;
Мушкетов И.В Физическая геология. Спб., 1899 та ін. У фонді зберігається повний
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комплект "Минералогического журнала", який видає Інститут.
Каталоги: алфавітний і систематичний — на вітчизняні і зарубіжні книги (з 1968 р.).
Картотеки за тематикою досліджень Інституту.
До послуг спеціалістів комп'ютерні БД з питань складу гірських порід і мінералів,
аналітичної хімії; можливість отримання інформації через електронну пошту.

Бібліотека Інституту геології та
геохімії горючих копалин HАH України
290053, Львів-53, вул. Наукова, 3-А.
Тел. (0322) 63-71-44, факс (0322) 63-22-09.
Заснована в 1951 р. як бібліотека Інституту геології корисних копалин АН УРСР, з 1962
р. — бібліотека Інституту геології горючих копалин АН УРСР, з 1964 р. — бібліотека
Інституту геології та геохімії горючих копалин АН УРСР.
Бібліотечний фонд нараховує 78 тис. прим. (23 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
20 тис. прим. (2 тис. прим. — іноземні); періодичних видань — 53 тис. прим. (21 тис.
прим. — іноземні); спецвидів — 2 тис. од. Обмінний фонд — 200 прим.
Інші підрозділи Інституту можуть надати фонди описів винаходів до авторських
свідоцтв та патентів (18 тис. од.) і нормативно-технічних документів (823 од.).
У фонді бібліотеки представлена література з питань геології, геохімії, геофізики,
мінералогії, тектоніки, петрографії, гідрогеології, геоморфології. Є також література з
питань розробки родовищ корисних копалин, розробки і хімічної переробки горючих
копалин. Особливу цінність мають багаторічні комплекти вітчизняних і зарубіжних
журналів та видань, що продовжуються, серед яких: "Бюллетень Московского
общества испытателей природы" (1893 -1993 рр.), "Nafta" (1922 — 1992 рр.) та ін. У
фонді зберігається повний комплект журналу Інституту "Геология и геохимия горючих
ископаемых".
Каталоги: алфавітні — на книги, періодику і видання, що продовжуються;
систематичний — на книги (з 1946 р.).
Картотека праць співробітників Інституту (з 1968 р.).

Бібліотека Морського гідрофізичного інституту HАH України
335000, Севастополь, вул. Капітанська, 2.
Тел. (0692) 52-42-01, факс (0692) 44-42-53,
E-mail: postmaster@mhi.sevastopol.
Заснована в 1944 р. як бібліотека Морської гідрофізичної лабораторії, з 1948 р. —
бібліотека Морського гідрофізичного інституту АН СРСР, з 1961 р. — бібліотека
Морського гідрофізичного Інституту АН УРСР.
Бібліотечний фонд нараховує 102 тис. прим. (21 тис. - іноземні видання). Книг — 21
тис. прим.; періодичних видань — 78 тис. прим.; спецвидів — 3 тис. од.
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У фонді — література з питань динаміки, акустики моря, терміки, а також з окремих
суміжних питань математики, механіки, фізики, гідрології, метеорології,
радіоелектроніки.
Зберігається ряд видань кінця XIX — початку XX ст., серед яких: Стойкович А.
Начальные основания умозрительной и опытной физики. Ч.І. Х., 1809; Мор М.Ф.
Физическая география моря. М., 1861; комплекти журналів: " Записки по
гидрографии" (з 1889 р.) також "Морского гидрофизического журнала", який видає
Інститут.
Каталоги: алфавітні — на книги, періодичні видання і видання, що продовжуються,
карти, автореферати дисертацій; систематичний — на книги.
Картотеки: ГДК з океанології (з 1960 р.); праць співробітників Інституту (з 1944 р.).
Читачам надається можливість отримувати інформацію із зарубіжних БД через
комп'ютерну мережу Internet.

Бібліотека Відділення гідроакустики
Морського гідрофізичного інституту HАH України
270100, Одеса, вул. Радянської армії, 3.
Тел. (0482) 23-73-08, факс (0482) 23-35-32.
Бібліотека, як і Відділення, існує з 1975 р., підпорядкування неодноразово змінювалось,
бібліотека припиняла роботу. Відновлено роботу з 1990 р.
Бібліотечний фонд нараховує 7 тис. прим.; книг — 3,5 тис. прим.; періодичних видань
— 3 тис. прим.; спецвидів — 500 од.
Основна проблематика фонду — гідроакустика та суміжні питання фізики, математики,
обчислювальної техніки, економіки.
Каталоги: алфавітний, предметний — на книги (з 1980 р.).

Бібліотека Експериментального відділення
Морського гідрофізичного інституту HАH України
334247, п/в Кацівелі Кримської області, вул. Шулейкіна, 9.
Тел. (0654) 77-13-30, телетайп 187971 "ПАССАТ".
Заснована в 1929 р. як бібліотека Чорноморської гідрофізичної станції, з 1948 р. —
бібліотека Чорноморського відділення Морського гідрофізичного інституту АН СРСР, з
1961 р. - бібліотека Чорноморського відділення Морського гідрофізичного інституту
АH УРСР, з 1969 р. — бібліотека Експериментального відділення Морського
гідрофізичного інститутут АH УРСР.
Бібліотечний фонд нараховує 27 тис. прим. (2 тис. — іноземні видання). Книг — 17 тис.
прим.; періодичних видань — 10 тис.прим. В основу фонду було покладено матеріали з
особистої бібліотеки інженера, віце — адмірала, заслуженого діяча науки та техніки
РРФСР М.М.Матусевича (понад 5 тис. прим. книг, рукописів з питань математики,
фізики, астрономії, геодезії).
Основна тематика фонду — океанологія, метеорологія, кліматологія, електроніка.
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Каталоги: алфавітні — на книги, періодичні видання та видання, що продовжуються,
систематичний — на книги (з 1946 р.).
Картотеки: статей з вітчизняних і зарубіжних видань і видань, що продовжуються (з
1900 р.); праць співробітників Відділення (з 1937 р.); за тематикою досліджень
установи.

Бібліотека Інституту проблем
природокористування і екології HАH України
320600, МСП, Дніпропетровськ, вул. Московська, 6.
Тел. (0562) 78-12-37, факс (0562) 44-87-00.
Заснована у 1982 р. як бібліотека Відділення Інституту економіки промисловості АН
УРСР, з 1990 р. — бібліотека Відділення проблем природокористування і регіональної
економіки Інституту технічної механіки АН УРСР, з 1992 р. — бібліотека Інституту
проблем природокористування і екології АH України.
Фонд бібліотеки нараховує 22 тис. прим. (243 прим. - іноземні видання). Книг — 14
тис. прим.; періодичних видань — 8 тис. прим.
Представлена література з питань природокористування, охорони природи, екології,
біології, геології, гірничої справи, математики, обчислювальної техніки, а також з
окремих суміжних питань природознавства, технічних і суспільних наук.
Каталоги алфавітні — на книги і періодичні видання (з 1982 р.).

VI. ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ПРОБЛЕМ
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА
Бібліотека Інституту електрозварювання
ім.Є.О.Патона HАH України
252650, Київ-150, вул. Боженка, ІІ.
Тел. (044) 227-07-77, телетайп 132174 "Стык",
факс (044) 268-04-86.
Організована в 1934 р. як бібліотека Інституту електрозварювання АН УРСР, з 1945 р.
— бібліотека Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона АH УРСР, з 1955 р. —
бібліотека ордена Трудового Червоного Прапора Інституту електрозварювання
ім.Є.О.Патона АH УРСР, з 1967 р. — бібліотека ордена Леніна і ордена Трудового
Червоного Прапора Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона АH УРСР, з 1994 р. —
сучасна назва.
Бібліотечний фонд нараховує 250 тис. прим. (іноземної літератури - 89 тис. прим.).
Книг — 75 тис. прим. (7 тис.прим. — іноземних); періодичних видань — 121 тис.
прим. (47 тис. прим. — іноземних); спецвидів — 52 тис. од. (34 тис. од. — іноземних);
мікрофільмів — 406 од.
У фонді представлена література з питань зварювання металів, металознавства,
металургії, а також з окремих суміжних питань математики, кібернетики, фізики,
хімічних і технічних наук. Зберігаються багаторічні комплекти журналів і видань, що
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продовжуються, серед яких:"Автогенное дело" (з 1931 р.), "Электричество" (з 1932 р.),
"Журнал технической физики" (з 1934 р.), "Сталь" (з 1934 р.), "Welding journal" (з 1932
р.) та ін., а також матеріали Міжнародного інституту зварюванн
У фонді зберігаються повні комплекти журналів Інституту: "Автоматическая сварка",
"Проблемы специальной электрометаллургии", "Техническая диагностика".
Каталоги: алфавітні — на всі види видань, крім звітів (з 1934 р.); систематичний — на
книги (з 1934 р.); електронний каталог — на нові надходження літератури (з 1992 р.).
Картотеки: тематична — з проблем зварювання та якісної металургії (статті з
вітчизняних і іноземних періодичних видань і видань, що продовжуються (з 1961 р.);
предметна — з проблем зварювання (статті з іноземних періодичних видань і видань,
що продовжуються (з 1946 р.); алфавітні — перекладів (з 1961 р.), мікрофільмів (з 1964
р.), праць співробітників Інституту (з 1946 р.), матеріалів Міжнародного інституту
зварювання (з 1962 р.), матеріалів іноземних фірм (з 1974 р.).
Бібліотека вміщує інформацію з проблем зварювання та споріднених технологій до
електронної газети "Все — всім" Інституту проблем реєстрації інформації.
До послуг спеціалістів комп'ютерні БД за тематикою досліджень Інституту, можливість
отримання інформації із зарубіжних БД, зокрема, "Current contents" Інституту наукової
інформації, США.

Бібліотека Інституту проблем матеріалознавства
ім.І.М.Францевича НАН України
252680, Київ-142, МСП, вул. Кржижанівського, 3.
Тел. (044) 444-24-92, факс (044) 444-20-78,
E-mail: shvedt@ipms.kiev.ua.
Заснована в 1953 р. як бібліотека Лабораторії спеціальних сплавів АН УРСР відділу
фізико-хімічних металургійних процесів Інституту чорної металургії АН УРСР, з 1955
р. — бібліотека Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР, з 1967 р. — бібліотека
ордена Трудового Червоного Прапора Інституту проблем матеріалознавства АН УРСР, з
1987 р. — бібліотека ордена Трудового Червоного Прапора Інституту проблем
матеріалознавства ім.І.М.Францевича АH УРСР, з 1994 р. — сучасна назва.
Бібліотечний фонд нараховує 140,2 тис. прим. (38,2 тис. прим. - іноземні видання).
Книг — 38,2 тис.; періодичних видань — 98 тис. прим.; спецвидів — 4 тис. од. Фонди
інших підрозділів Інституту: описи винаходів до авторських свідоцтв та патентів — 50
тис.од. - вітчизняних, 8 тис.од. — іноземних; перекладів — 562 од.
У фонді бібліотеки представлена література з питань матеріалознавства, порошкової
металургії, фізичних та хімічних властивостей матеріалів та їх сплавів, обробки металів
і матеріалів, а також з окремих суміжних питань фізики і хімічних наук. До складу
фондів увійшли: особиста бібліотека члена-кореспондента АН УРСР Г.В.Самсонова —
5701 прим., частина бібліотеки академіка АН УРСР І.М.Францевича — 844 прим.;
зберігається повний комплект журналу Інституту "Порошковая металлургия".
Каталоги: алфавітні та систематичні — на книги (з 1936 р.), на періодичні видання (з
1940 р.), на видання, що продовжуються (з 1950 р.), алфавітні каталоги звітів,
дисертацій, авторефератів дисертацій (з 1955 р.), серійних видань, іноземних журналів
на мікрофішах (з 1984 р.).
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Картотеки: матеріалів конференцій, симпозіумів, семінарів, нарад, з'їздів, конгресів,
сесій за тематикою Інституту, які видані окремими збірниками (з 1972 р.); депонованих
рукописів (з 1979 р.), перекладів (з 1980 р.), копій статей з іноземних видань; праць
співробітників Інституту (з 1970 р.).
До послуг спеціалістів документально-фактографічна інформаційна система "ДОФІН"
(Документальна (реферативна) інформаційно-пошукова система з порошкової
металургії, нової кераміки, композитів і покрить); документальні БД "Організації"
(підприємства та установи, які працюють в галузі порошкової металургії) та
"Персоналії" (персоналії науковців, які працюють в галузі порошкової металургії);
комп'ютеризований тримовний (російсько — українсько — англійський) словник
сучасного матеріалознавства; можливість отримання інформації із зарубіжних БД.

Бібліотека Фізико-технологічного інституту
металів та сплавів HАH України
252680, Київ-180, МСП, просп. Вернадського, 34/1.
Тел. (044) 444-31-50, телетайп 132647,
факс (044) 444-12-10.
Заснована в 1945 р. як бібліотека Лабораторії машинобудування і проблем
сільськогосподарської механіки АН УРСР, з 1950 р. - бібліотека Інституту
машинознавства і сільськогосподарської механіки АН УРСР, з 1958 р. — бібліотека
Інституту ливарного виробництва, з 1964 р. — бібліотека Інституту проблем лиття АН
УРСР, з 1995 р. - сучасна назва.
Бібліотечний фонд нараховує 160,7 тис. прим. (51,1 тис. прим. - іноземні видання).
Книг — 69,7 тис. прим.; періодичних видань - 84,3 тис. прим.; спеціальних та інших
видів документів — 6,6 тис. од. Фонди інших підрозділів Інституту: описи винаходів до
авторських свідоцтв та патентів — 150 тис. од.; нормативно-технічні документи - 7 тис.
од., промислові каталоги — 49 од., переклади — 764 од.. У фонді представлена
література з питань ливарного виробництва, металознавства, металургії, а також з
окремих питань математики, фізики, хімії, електроніки.
У фонді зберігаються: бібліотечна колекція члена-кореспондента АН УРСР
А.А.Горшкова (література з проблем ливарного виробництва, 3500 прим.); зібрання
праць міжнародних конгресів за проблематикою Інституту (з 1953 р.), значна кількість
комплектів журналів за багато років, серед яких: "Литейное производство" (з 1930 р.),
"Сталь" (з 1945 р.), "Заводская лаборатория" (з 1946 р.), "Foundry" (з 1945 р.), повні
комплекти журналів Інституту: "Металл и литье Украины: Наука, техника, бизнес",
"Металознавство та обробка металів", "Процессы литья".
Каталоги: алфавітні — на книги, періодичні видання, автореферати дисертацій і
дисертації; систематичні — на книги, спецвиди (з 1945 р.).
Картотеки: праць співробітників Інституту (з 1945 р.); довідників (з 1945 р.);
інформаційних матеріалів галузевих інститутів (з 1965 р.).
До послуг спеціалістів автоматизована БД з питань ливарного виробництва.

Бібліотека Фізико-механічного інституту
ім.Г.В.Карпенка HАH України
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290601, Львів, вул. Наукова,5. Тел. (0322) 65-42-81
Філіал: вул. Наукова, 5А. Тел. (0322) 65-43-51.
E-mail: panasyuk@kvant.lviv.ua.
Бібліотека організована в 1951 р. як бібліотека Інституту машинознавства та автоматики
АН УРСР, з 1964 р. — бібліотека Фізико-механічного інституту АН УРСР, з 1980 р. —
бібліотека Фізико-механічного інституту ім.Г.В.Карпенка АH УРСР. Філіал бібліотеки
організовано в 1975 р.
Бібліотечний фонд нараховує 87 тис. прим. (іноземні видання - 25 тис. прим.). Книг —
19 тис. прим. (700 прим. — іноземні); періодичних видань — 66 тис. прим. (24 тис.
прим. — іноземні); спецвидів — 1,5 тис. од. Обмінний фонд — 1,2 тис. прим. видань
Інституту.
Фонд філіалу нараховує 37 тис. прим. (іноземні видання — 10,5 тис. прим.). Книг — 12
тис. прим.; періодичних видань — 25,2 тис. прим. Обмінний фонд — 1 тис. прим..
У фонді бібліотеки та філіалу зібрана література з математики, хімії, фізики,
металознавства, обчислювальної техніки та радіоелектроніки; зберігається література з
особистої бібліотеки академіка АН УРСР Г.В.Карпенка; а також повний комплект
журналу Інституту "Физико-химическая механика материалов".
Каталоги: алфавітні — на всі види видань; систематичний — на книги (з 1951 р.).
Картотека праць співробітників Інституту (з 1946 р.).
Довідково-бібліографічний апарат філіалу.
Каталоги: алфавітні — на всі види видань; систематичний — на книги.
Картотеки: праць співробітників Інституту (з 1967 р.); тематичні — "Розпізнавання
простих образів", "Радіовиміри" (з 1977 р.).

Бібліотека Інституту надтвердих матеріалів
ім.В.М.Бакуля HАH України
254153, Київ-153, вул. Автозаводська, 2.
Тел. (044) 435-82-76, факс (044) 435-13-21, 435-32-91.
Заснована в 1956 р. на базі технічної бібліотеки Дослідного заводу твердосплавного
інструменту, з 1959 р. — бібліотека Центрального конструкторсько-технологічного
бюро Інституту твердосплавного і алмазного інструменту, з 1961 р. — бібліотека
Інституту надтвердих матеріалів Держплану УРСР, з 1992 р. - бібліотека Інституту
надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля АH України.
Бібліотечний фонд нараховує 118,1 тис. прим. (16,9 тис. прим. - іноземні видання).
Книг — 40 тис. прим., періодичних видань — 62 тис. прим., спецвидів — 16 тис. од.
В фонді представлена література з питань фізики та механіки твердого тіла,
кристалографії, теорії руйнування, теорії тертя, фізхімії, порошкової металургії, синтезу
алмазу та інших синтетичних надтвердих матеріалів, теорії різання та шліфування,
інструментального виробництва, використання надтвердих матеріалів та інструменту з
них в різних галузях народного господарства.
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Інші підрозділи Інституту можуть надати фонди описів винаходів до авторських
свідоцтв та патентів — 450 тис. од., нормативно-технічні документи — 93 тис. од.,
переклади — 5,6 тис. од. Здійснюються переклади та копіювання матеріалів.
У фонді зберігається повний комплект журналу "Сверхтвёрдые материалы".
Каталоги: алфавітні — на книги, періодичні видання, дисертації, автореферати
дисертацій; систематичний — на книги (з 1961 р.).
Картотеки: систематична — перекладів статей з іноземних журналів (з 1957 р.);
алфавітна — праць співробітників Інституту (з 1958 р.).
До послуг спеціалістів автоматизована БД "Hадтверді матеріали" (з 1980 р., 140 тис.
документів), можливість отримання інформації із зарубіжних БД за системою CODAS.

Бібліотека Інституту імпульсних процесів
і технологій HАH України
327018, Миколаїв-18, Жовтневий проспект 43-А.
Тел. (0512) 29-02-26, телетайп 272168,
факс (0512) 22-61-40.
Заснована в 1963 році як бібліотека Проектно-конструкторського бюро
електрогідравліки при Держплані УРСР, з 1991 року — бібліотека Інституту
імпульсних процесів і технологій АH України.
Бібліотечний фонд нараховує 126 тис. прим. (3,2 тис. прим. - іноземні видання). Книг
— 56 тис. прим. (117 прим. — іноземні); періодичних видань — 45,5 тис. прим. (3 тис.
прим. — іноземні); спецвидів — 20 тис. од. (2,4 тис. од. — іноземні).
Основна тематика фонду — матеріалознавство, машинобудування, електротехніка,
обробка матеріалів, обробка металів тиском, металургія, точна механіка: дослідження
хвильових процесів у різних середовищах, застосування електрогідроімпульсних
технологій в машинобудуванні, ливарному виробництві, видобуванні та розвідці нафти,
в біології, медицині, сільському господарстві; організація науки та виробництва та ряд
суміжних питань з математики, фізики, хімії.
Каталоги: алфавітні та систематичні — на книги (з 1960 р.).
Картотеки: ГДК; друкованих праць співробітників Інституту.

Бібліотека Інституту монокристалів HАH України
310001, Харків-1, МСП, просп. Леніна, 60.
Тел. (0572) 30-70-41, факс (0572) 32-02-73.
телетайп 125413 "Сервис",
E-mail: Seminozhenko@isc.kharkov.ua
Заснована в 1962 р. як бібліотека Всесоюзного науково-дослідного інституту
монокристалів Міннафтопрому СРСР, з 1991 р. — бібліотека Інституту монокристалів
АH України.
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Бібліотечний фонд нараховує 129 тис. прим. (55 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
31 тис. прим., (350 прим. — іноземні); періодичних видань — 91 тис. прим. (50 тис
прим. — іноземні).
Інші підрозділи Інституту мають фонди спецвидів науково-технічної документації,
патентів, перекладів, препринтів.
Основна проблематика фонду — вища математика, електроніка, ядерна, атомна та
молекулярна фізика, фізика твердого тіла, високотемпературна надпровідність, хімія
(теоретична, аналітична, органічна та неорганічна), кристалографія, автоматика,
радіоелектроніка, хімічна технологія, обчислювальна техніка.
У фонді зберігається повний комплект журналу Інституту "Функциональные
материалы".
Каталоги: систематичний, алфавітний, алфавітно-предметний — на книги (з 1961 р.).
Картотеки: праць співробітників Інституту (з 1961 р.), алфавітні на різні види видань.

Бібліотека Інституту чорної металургії
ім.З.І.Некрасова HАH України
320050, Дніпропетровськ-50, майдан Академіка Стародубова, 1.
Тел. (0562) 30-13-64, факс (0562) 76-59-24.
Заснована в 1953 р. при Інституті чорної металургії АН УРСР, з 1965 р. — бібліотека
Інституту чорної металургії ім.З.І.Hекрасова Міністерства чорної металургії СРСР, з
1992 р. — бібліотека Інституту чорної металургії ім.З.І.Hекрасова АH України.
Бібліотечний фонд нараховує 135 тис. прим. (20 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
43 тис. прим.; періодичних видань — 84 тис. прим. Обмінний фонд — 6 тис. прим..
У фонді зберігається література з питань чорної металургії, а також з окремих
суміжних питань обчислювальної техніки, математики, фізики.
До послуг спеціалістів фонди інших підрозділів Інституту: описи винаходів до
авторських свідоцтв та патентів — 8 тис. од.; нормативно-технічні документи — 7,5
тис. од.; промислові каталоги - 400 од.; переклади — 2,3 тис. од.
Каталоги: алфавітний і систематичний — на вітчизняні та зарубіжні книги (1940 —
1992 рр.).
Картотека: праць співробітників Інституту; звітів, перекладів, авторефератів
дисертацій (з 1940 р.).

VII. ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ПРОБЛЕМ ЕНЕРГЕТИКИ
Бібліотека Інституту технічної теплофізики HАH України
252057, Київ-57, вул. Желябова, 2-А.
Тел. (044) 441-71-34, факс (044) 446-60-91.
Філіал бібліотеки: Київ-68, вул. Булаховського, 2.
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Тел. (044) 444-93-30.
Заснована в 1947 р. як бібліотека Інституту теплоенергетики АH УРСР, з 1964 р. —
бібліотека Інституту технічної теплофізики АН УРСР. Філіал відкрито в 1976 р.
Бібліотечний фонд нараховує 138 тис. прим. (іноземні видання — 8 тис. прим.). Книг
— 55 тис. прим. (іноземні — 1,1 тис. прим.); періодичних видань — 78 тис. прим.
(іноземні — 6,6 тис. прим.); спецвидів — 5 тис. од.
У фонді зберігається література з питань фізики, теплотехніки, гірничої справи,
охорони навколишнього середовища, а також з окремих суміжних питань математики,
механіки, хімічних наук, електроніки, хімічної технології. Є повний комплект журналу
Інституту "Промышленная теплотехника".
Каталоги: алфавітні і систематичні — на вітчизняні та зарубіжні книги.
Картотеки: праць співробітників Інституту (з 1939 р.); тематична —
"Теплопровідність. Теплопередача" (з 1965 р.).

Бібліотека Інституту проблем машинобудування HАH України
310046, Харків-46, вул. Д. Пожарського, 2(10.
Тел. (0572) 94-15-67, факс (0572) 94-46-35, 9429-14,
E-mail: ROOT@IPMACH.KHARKOV.UA
Організована в 1944 р. як бібліотека Харківського філіалу Інституту енергетики АН
УРСР, з 1947 р. — бібліотека Лабораторії проблем швидкохідних машин і механізмів
АН УРСР, з 1955 р. - бібліотека Лабораторії гідравлічних машин АН УРСР, з 1964 р. бібліотека філіалу Інституту механіки АН УРСР, з 1970 р. - бібліотека Харківського
філіалу Інституту технічної теплофізики АН УРСР, з 1972 р. — бібліотека Інституту
проблем машинобудування АН УРСР.
Бібліотечний фонд нараховує 157 тис. прим. ( іноземні видання - 20 тис. прим.). Книг
— 55 тис. прим. (1 тис. прим. — іноземні видання); періодичних видань — 97 тис.
прим., (19 тис. прим. - іноземні видання); спецвидів — 5 тис. од.. Патентний фонд — 14
тис. од. (у відділі НТІ).
У фонді представлена література з питань механіки, енергетики, математики,
обчислювальної техніки, турбомашинобудування, хімічної промисловості,
гідромеханіки, електротехніки, важкого машинобудування, газодинаміки, теплотехніки.
Каталоги: алфавітні — на всі види видань (з 1945 р.); систематичний — на вітчизняні
та зарубіжні книги (з 1945 р.).

Бібліотека Інституту електродинаміки HАH України
252680, Київ, просп. Перемоги, 56.
Тел. (044) 446-03-61, факс (044) 446-94-94,
телетайп 132310 "Герц".
Заснована в 1944 р. як бібліотека Інституту енергетики АН УРСР, з 1947 р. —
бібліотека Інституту електротехніки АН УРСР, з 1963 р. - бібліотека Інституту
електродинаміки АН УРСР.
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Бібліотечний фонд нараховує 232 тис. прим. (іноземні видання - 59 тис. прим.). Книг —
51 тис. прим. (іноземні видання — 1,5 тис. прим.); періодичних видань — 158 тис.
прим. (іноземні видання — 57,5 тис. прим.); спецвидів — 23 тис. од. Описи винаходів
до авторських свідоцтв та патентів — 165 тис. од., нормативно-технічні документи - 3
тис. од., промислові каталоги — 8 тис. од., переклади — 2 тис. од. Обмінний фонд
бібліотеки нараховує 850 прим.
У фонді представлена література з питань електротехніки, а також з окремих суміжних
питань математики, фізики, енергетики, радіотехніки, кібернетики, обчислювальної
техніки. Зберігаються: література з особистої бібліотеки члена — кореспондента HАH
України Б.П.Борисова (3 тис. прим. з питань електротехніки); багаторічні комплекти
періодичних видань і видань, що продовжуються, зокрема: "Электричество" (1908 р.),
"Электрические станции" (з 1930 р.); повний комплект журналу Інституту
"Техническая электродинамика".
Каталоги: алфавітні — на книги, періодичні видання, автореферати дисертацій,
дисертації; систематичні — на книги, спецвиди (з 1944 р.).
Картотека праць співробітників Інституту (з 1944 р.).
До послуг спеціалістів автоматизована БД "Діалог-2".

Бібліотека Інституту проблем моделювання
в енергетиці HАH України
252680, Київ, вул. Генерала Наумова, 15.
Тел. (044) 444-98-98, факс (044) 444-05-86,
E-mail: evf@ipme.kiev.ua
Бібліотека заснована у 1983 р.. Фонд складає 35 тис. прим. (іноземні видання — 6,5
тис. прим.). Книг — 7 тис. прим.; періодичних видань — 26 тис. прим.; спецвидів —
1,5 тис. од. Обмінний фонд — 750 прим.
У фонді представлена література з питань математики, електротехніки, обчислювальної
техніки, автоматики, технічної кібернетики, енергетики, механіки. Зберігається повний
комплект журналу Інституту "Электронное моделирование".
Каталоги: алфавітні — на книги, періодичні видання, автореферати дисертацій,
дисертації; систематичний — на книги (з 1981 р.). Створюється електронний каталог.
Картотеки: звітів, перекладів, мікрофіш, праць співробітників Інституту (з 1981 р.).

Бібліотека Інституту проблем енергозбереження HАH України
252070, Київ-70, вул. Андріївська, 19.
Тел. (044) 416-31-69, факс (044) 417-07-37.
Бібліотека створена в 1977 р. при Інституті електродинаміки АH УРСР, з 1991 р. —
бібліотека Інституту проблем енергозбереження АН України. Фонд бібліотеки
нараховує 45 тис. прим. (іноземні видання - 2,5 тис. прим.). Книг — 12 тис. прим.;
періодичних видань — 34 тис. прим.; нормативно-технічних документів — 2 тис. од.;
промислових каталогів — 120 од.; перекладів — 126 од.
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У фонді представлена література з питань енергетики, фізики плазми, тепломасообміну
та ін. Зберігається повний комплект журналу Інституту "Проблемы энергосбережения".
Каталоги: алфавітні — на книги (вітчизняні та зарубіжні), на періодичні видання (з
1977 р.); систематичні — на вітчизняні і зарубіжні книги (з 1977 р.), автореферати
дисертацій, препринти (з 1993 р.).
Картотека праць співробітників Інституту (з 1977 р.).

Бібліотека Інституту газу HАH України
252113, Київ-113, вул. Дегтяревська, 39.
Тел. (044) 446-81-42, факс (044) 446-88-30.
Організована в 1950 р. як бібліотека Інституту використання газу в комунальному
господарстві та промисловості АН УРСР, з 1963 р. - бібліотека Інституту газу АН УРСР.
Бібліотечний фонд нараховує 115 тис. прим. (іноземні видання - 41 тис. прим.). Книг —
35 тис.прим. (1,1 тис. — іноземні); періодичних видань — 71,2 тис. прим. (40 тис. —
іноземні); спецвидів -9,5 тис. од.; перекладів — 4 тис. од. Обмінний фонд становить 2,7
тис. прим. (з 1953 р.).
У фонді представлена література з питань горіння, теплообміну, палива, металургії,
хімії та хімічної технології, автоматизованого управління та регулювання,
обчислювальної техніки, палива для автомобільних двигунів та ін. У складі основного
фонду зберігається бібліотека академіка АН УРСР М.М.Доброхотова (550 прим. з
питань металургії, виробництва чавуну та сталі, промислової теплотехніки,
зварювання); повний комплект журналу Інституту "Экотехнологии и
ресурсосбережение".
Каталоги: алфавітні — на книги, журнали, видання, що продовжуються, автореферати
дисертацій, дисертації, звіти, видання особистої бібліотеки академіка
М.М.Доброхотова, іноземну літературу; систематичні — на періодичні видання,
видання, що продовжуються, іноземну літературу.
Картотека: праць співробітників Інституту (з 1950 р.).

VIII. ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ
Бібліотека Інституту фізичної хімії
ім.Л.В.Писаржевського HАH України
252039, Київ-39, просп. Науки, 31.
Тел. (044) 265-66-60, факс (044) 265-62-16,
E-mail: ipcukr@sovamsu.sovusa.com
Заснована в 1927 р. як біліотека Українського інституту фізичної хімії Народного
комісаріату освіти УРСР, з 1938 р. - бібліотека Інституту фізичної хімії
ім.Л.В.Писаржевського АH УРСР, з 1969 р. — бібліотека ордена Трудового Червоного
Прапора Інституту фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського АН УРСР, з 1994 р. — сучасна
назва.
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Бібліотечний фонд нараховує 130 тис. прим. (61 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
36 тис. прим. (2,5 тис. — іноземні); періодичних видань — 92,5 тис. прим. (58,5 тис.
прим. — іноземні); спецвидів — 1,5 тис. од.
У фонді широко представлена література з питань фізичної хімії, хімічної фізики, теорії
хімічної будови, неорганічної хімії, хімії високих енергій, кінетики та ін.
Зберігається іноземна періодика (близько 400 прим.), видана протягом першої
половини XX ст., зокрема "Journal of the American chemical society" (1919 -1995 pp.),
"Journal of physical chemistry" (1920-1995 pp.) та ін. Значна кількість журналів
представлена багаторічними комплектами, зокрема, "Журнал Русского физикохимического общества" (1873-1930 рр.), "Журнал общей химии" (з 1931 р.), "Журнал
физической химии" (з 1931 р.); повний комплект журналу Інституту "Теоретическая и
экспериментальная химия".
Каталоги: алфавітні — на книги, періодичні видання і видання, що продовжуються,
автореферати дисертацій, дисертації; систематичний - на книги (з 1927 р.).
Картотека праць співробітників Інституту (з 1927 р.).
Спеціалісти мають можливість отримувати інформацію із зарубіжних БД через Internet.

Бібліотека Інституту фізико-органічної хімії
і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка HАH України
340114, Донецьк-114, вул. Р.Люксембург, 70.
Тел. (0622) 55-80-04,
Заснована в 1967 р. як бібліотека Донецького відділення фізико-органічної хімії ордена
Трудового Червоного Прапора Інституту фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського АН
УРСР, з 1975 р. - бібліотека Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії
ім.Л.М.Литвиненка АH УРСР.
Бібліотечний фонд нараховує 125 тис. прим. (41 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
13 тис. прим. (700 прим. — іноземні); періодичних видань — 79 тис. прим. (40 тис.
прим. — іноземні); спецвидів — 34 тис. прим.
У фонді представлена література з фізичної та органічної хімії, вуглехімії, а також з
окремих суміжних питань математики, фізики, біології.
До фонду увійшла література з особистої бібліотеки члена-кореспондента АН СРСР,
академіка АН УРСР, Героя Соціалістичної Праці О.І.Бродського (основна тематика
фонду — фізична хімія).
Каталоги: алфавітні — на всі види видань; систематичний — на книги (з 1968 р.).
Картотека праць співробітників Інституту.
Спеціалісти мають можливість зв'язуватися із зовнішніми БД через електронну пошту.

Бібліотека Інституту загальної та неорганічної хімії
ім.В.І.Вернадського HАH України
252680, Київ-172, просп. Академіка Палладіна, 32(34.
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Тел. (044) 444-02-61, телетайп 131750,
факс (044) 444-30-70,
E-mail: Postmaster@IONC.KIEV.UA
Заснована в 1931 р. як бібліотека Інституту хімії АН УРСР, з 1944 р. — бібліотека
Інституту загальної і неорганічної хімії АН УРСР, з 1995 р. — сучасна назва.
Бібліотечний фонд нараховує 194 тис. прим. (82 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
28 тис. прим. (2 тис. прим. — іноземні); періодичних видань — 135 тис. прим. (78 тис.
прим. — іноземні); спецвидів — 30,8 тис. од. (1,5 тис. од. — іноземні).
У фонді представлена література із загальної і неорганічної хімії, електрохімії, корозії
металів, металургії, хімічної технології, з окремих суміжних питань фізики та
математики.
Значна частина періодичних видань, а також видань, що продовжуються, представлена
багаторічними комплектами: "Журнал Русского физико-химического общества"
(1901-1930 рр.), "Известия Сектора платины и других благородных металлов" (з 1921
р.), "Журнал прикладной химии" (з 1930 р.), "Журнал физической химии" (з 1930 р.),
"Химическая промышленность" (з 1930 р.), "Цветные металлы" (з 1930 р.), "Журнал
общей химии" (з 1931 р.), "Журнал технической физики" (з 1931 р.), "Журнал
экспериментальной и теоретической физики" (з 1931 р.), "Заводская лаборатория" (з
1933 р.), "Comptes rendus hebdomadaires des seances de l'Akademie des sciences" (1835 —
1939 рр., з 1964 р.), "Chemishes Zentralblatt" (з 1851 р.), "Journal of the Ameriсan chemical
society" (з 1890 р.), "Annales de chimie" (1914- 1940 рр., з 1962 р.). У фонді зберігається
повний комплект "Українського хімічного журналу", який видає Інститут.
Каталоги: алфавітні — на всі види видань (з 1931 р.); предметний — на монографії (з
1949 р.).
Картотека праць співробітників Інституту (знаходиться у відділі інформації).

Бібліотека Інституту сорбції та
проблем ендоекології HАH України
252024, Київ-24, вул. Шовковична, 30.
Тел. (044) 293-05-80, факс (044) 293-06-39.
Заснована в 1990 р. Бібліотечний фонд нараховує 3 тис. прим. (200 прим. — іноземні
видання). Основна проблематика фонду: біотехнологія, біологія, імунологія, сорбенти,
неорганічні сорбенти, очищення стічних вод, газів, гемосорбці
Каталоги: алфавітний — на книги (з 1991 р.); систематичний — на книги (з 1991 р.).
Створюється електронний каталог.

Бібліотека Фізико-хімічного інституту
ім.О.В.Богатського HАH України
270080, Одеса-80, Чорноморська дорога, 86.
Тел. (0482) 61-81-31, факс (0482) 65-20-12.
Бібліотека організована в 1911 р. при Одеському відділенні Російського науково-
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технічного товариства, з 1921 р. — бібліотека Інституту прикладної хімії та радіології
Одеського науково-технічного відділення, з 1926 р. по 1977 р. неодноразово
змінювались назва та підпорядкування, з 1977 р. — бібліотека Фізико-хімічного
інституту АН УРСР, з 1994 р. — сучасна назва.
Бібліотечний фонд нараховує 137 тис. прим. (56 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
21 тис. прим. (850 прим. — іноземні); періодичних видань — 111 тис. прим. (54 тис.
прим. — іноземні); спецвидів — 5 тис.од. (1,5 тис. од. — іноземні).
Фонд представлений виданнями з питань хімії, біохімії, біоорганічної хімії,
біотехнології, хімтехнології РЗЕ (рідкоземельних елементів). Зберігається ряд
багаторічних комплектів журналів і видань, що продовжуються, зокрема: "Журнал
прикладной химии" (з 1929 р.), "Журнал общей химии" (з 1931 р.), "Заводская
лаборатория" (з 1932 р.), "Доклады АН СССР" (з 1938 р.), "Журнал аналитической
химии" (з 1946 р.), "Zeitschrift fur anorganische und allgemeine Chemie" (з 1926 р.),"
Chemisches Zentralblatt" (з 1944 р.), "Analytical chemistry" (з 1947 р.).
Каталоги: алфавітні — на книги та інші види видань (з 1896 р.), на періодичні видання
(з 1885 р.); систематичний — на книги (з 1930 р.).
Картотеки: "Друкованих праць співробітників Інституту" (з 1969 р.), "ФХІ на
сторінках преси" (з 1971 р.); перекладів (з 1978 р.), депонованих рукописів (з 1978 р.).

Бібліотека Інституту колоїдної хімії та
хімії води ім.А.В.Думанського HАH України
252680, МСП, Київ, просп. Вернадського, 42.
Тел. (044) 444-35-89, факс (044) 452-02-76,
телетайп 132030 "Аква".
Заснована в 1968 р. як бібліотека Інституту колоїдної хімії та хімії води АН УРСР, з
1980 р. — бібліотека Інституту колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського АН
УРСР.
Бібліотечний фонд нараховує 116 тис. прим. (37 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
23 тис. прим. (800 прим. — іноземні); періодичних видань — 69 тис. прим. (29 тис. —
іноземні); спецвидів - 24 тис. од.
У фонді представлена література з питань колоїдної, загальної, органічної, неорганічної
та фізичної хімії, з аналітичної хімії, охорони природи, хімії та технології води.
Зберігається ряд комплектів періодичних видань, зокрема,"Kolloid Zeitschrift" (з 1906
р.), повний комплект журналу Інституту "Химия и технология воды".
Каталоги: алфавітні — на всі види видань; систематичний — на книги (з 1969 р.).
Картотека праць співробітників Інституту (з 1930 р.).

Бібліотека Інституту органічної хімії HАH України
25366, Київ-94, вул. Мурманська, 5.
Тел. (044) 551-06-37, факс (044) 552-83-08,
телетайп 132687 "Фосфор".
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Заснована в 1939 р. як бібліотека Інституту органічної хімії та технології АH УРСР, з
1945 р. — бібліотека Інституту органічної хімії АН УРСР.
Бібліотечний фонд нараховує 130 тис. прим. (75 тис. прим. - іноземних). Книг — 16
тис. прим. (2 тис. прим. — іноземних); періодичних видань — 99 тис. прим. (56 тис.
прим. — іноземних); на мікроносіях — 16 тис. од.; спецвидів — 15 тис. од. (3 тис. —
іноземних).
Основні розділи фонду: хімія, хімічна технологія, сільське господарство, медицина,
фармакологія; фосфор — сірка — і фтороганічні сполуки, хімія гетероциклічних
сполук, теорія колірності, полімери медичного призначенн
У фонді зберігаються багаторічні комплекти періодичних видань та видань, що
продовжуються: "Журнал Русского физико-химического общества. Часть химическая"
(1873-1930 рр.); "Журнал прикладной химии" (з 1924 р.); "Журнал физической химии"
(з 1930 р.( "Журнал общей химии" (з 1931 р.); "Chemische Berichte" (з 1868 р.); "Bulletin
de la Societe chimique de France" (з 1866 р.); повний комплект міжвідомчого збірника
"Физиологически активные вещества", який видає Інститут.
Каталоги: алфавітні — на книги, журнали і видання, що продовжуються, автореферати
дисертацій, дисертації; систематичний - на книги (з 1945 р.).
Картотека праць співробітників Інституту (з 1963 р.).
Спеціалісти мають можливість зв'язуватись із зовнішніми БД через електронну пошту.

Бібліотека Інституту біоорганічної хімії
та нафтохімії HАH України
253094, Київ-94, Мурманська, 1.
Тел. (044) 543-53-56, факс (044) 543-51-52,
E-mail: kukhar@bioorganic.kiev.ua
Бібліотека заснована у 1978 р. як бібліотека Сектора нафтохімії, з 1981 р. — Відділення
нафтохімії Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії АH УРСР, з 1989 р. бібліотека Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії АH УРСР.
Бібліотечний фонд нараховує 57 тис. прим. (10 тис. прим. - іноземні). Книг — 11 тис.
прим. (400 прим. — іноземні); періодичних видань — 45 тис. прим. (9 тис. прим. —
іноземні); спецвидів — 2 тис. од.
У фонді представлена література з проблем нафтохімії та переробки нафти, хімічної
технології, біоорганіки, захисту рослин, фармакології. До складу фонду увійшла
особиста бібліотека члена-кореспондента АH СРСР, академіка АH УРСР Гутирі В.С.
Зберігаються повні комплекти збірника "Нефтепереработка и нефтехимия", журналу
"Катализ и нефтехимия", які видає Інститут.
Каталоги: алфавітні — вітчизняної літератури (з 1940 р.), іноземної літератури (з 1979
р.); систематичні — вітчизняної літератури (з 1940 р.), іноземної літератури (з 1979 р.),
періодики (з 1979 р.).
Картотеки: дисертацій, авторефератів дисертацій; праць співробітників Інституту (з
1978 р.).
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Бібліотека Інституту хімії
високомолекулярних сполук HАH України
253660, Київ-160, Харківське шосе, 48.
Тел.(044) 551-03-28, факс (044) 552-40-64.
Бібліотека організована в 1959 р. як бібліотека Інституту хімії полімерів і мономерів, з
1964 р. — бібліотека Інституту хімії високомолекулярних сполук АН УРСР.
Бібліотечний фонд нараховує 95 тис. прим. (35 тис. прим. — іноземні видання). Книг
— 18 тис. прим. (800 прим. — іноземних); періодичних видань — 70 тис. прим. (34 тис.
прим. — іноземних); спецвидів — 7 тис. од.; мікрофільмів — 300 од.. Провідна
тематика фонду — хімія, фізика і механіка полімерів, технологія полімерів (клеї, лаки,
поверхньо-активні речовини). У фонді зберігаються багаторічні комплекти ряду
видань: "Журнал Русского физико-химического общества" (1874-1930 рр.), "Журнал
прикладной химии" (з 1930 р.), "Успехи химии" (1930-1941 рр., 1945-1978 рр.),
"Журнал общей химии" (з 1931 р.); "Коллоидный журнал"(з 1935 р.); "Chemical
abstracts" (з 1930 р.); "Makromoleku- lare Chemie" (з 1951 р.), "Polymer" (з 1964 р.);
"Macromolecules" (з 1969 р.); "Journal of polymer science" (з 1946 р.); повний комплект
збірника "Композиционные полимерные материалы", який видає Інститут.
Каталоги: алфавітні — на всі види видань (з 1960 р.); систематичний — на книги (з
1960 р.).
Картотека праць співробітників Інституту (з 1960 р.). До послуг спеціалістів БД
Інституту з теплофізичних властивостей полімерів.

IX. ВІДДІЛЕННЯ МОЛЕКУЛЯРHОЇ БІОЛОГІЇ, БІОХІМІЇ,
ЕКСПЕРИМЕHТАЛЬHОЇ ТА КЛІHІЧHОЇ ФІЗІОЛОГІЇ
Бібліотека Інституту біохімії
ім.О.В.Палладіна HАH України
252030, Київ-30, вул. Леонтовича,9.
Тел. (044) 224-90-37, факс (044) 224-50-36.
Заснована в 1925 р. як бібліотека Українського біохімічного інституту, з 1932 р. —
бібліотека Інституту біохімії АН УРСР, з 1975 р. — бібліотека ордена Трудового
Червоного Прапора Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна АН УРСР, з 1994 р. — сучасна
назва.
Бібліотечний фонд нараховує 76 тис. прим. (31 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
24 тис. прим. (2,3 тис. прим. - іноземні); періодичних видань — 51 тис. прим. (28 тис.
прим. - іноземні). Обмінний фонд становить 5 тис. прим. видань Інституту.
У фонді представлена література з біохімії та ряду суміжних галузей — фізіології
людини і тварин, мембранології, молекулярної біології, медицини, формакології,
імунології. Зберігаються твори видатних вітчизняних вчених академіків АH України
О.В.Палладіна, В.О.Бєліцера, М.Ф.Гулого, Р.В.Чаговця, члена-кореспондента АH
України Д.Л.Фердмана; багаторічні комплекти іноземних журналів, зокрема, " Journal
of biological chemistry" (з 1905 р.), "Biochemical journal" (з 1925 р.), "Annual review of
biochemistry" (з 1932 р.), "Methods of enzymology" (з 1955 р.), "European journal of
biochemistry" (з 1967 р.); повні комплекти "Українського біохімічного журналу" та
збірника "Биохимия животных и человека", які видає Інститут.
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Каталоги: алфавітні — на книги, журнали та видання, що продовжуються,
автореферати дисертацій; систематичний — на книги.
Картотеки: праць співробітників Інституту (з 1956 р.); матеріалів з історії Інституту
біохімії (з 1978 р.).
До послуг спеціалістів комп'ютерні БД за тематикою досліджень Інституту. Спеціалісти
мають можливість отримувати інформацію з Internet.
В Інституті створено меморіальний музей академіка О.В.Палладіна, де зберігається
особистий архів вченого.

Бібліотека Інституту фізіології
ім.О.О.Богомольця HАH України
252601, Київ-24, МСП, вул. Богомольця, 4.
Тел. (044) 291-42-17, факс (044) 293-34-31.
Заснована в 1931 р. як бібліотека Інституту експериментальної біології і патології
Міністерства охорони здоров'я УРСР, з 1953 р. - (внаслідок об'єднання цього Інституту
з Інститутом клінічної фізіології АН УРСР (бібліотека Інституту фізіології
ім.О.О.Богомольця АН УРСР, з 1967 р. — бібліотека ордена Трудового Червоного
Прапора Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця АH УРСР, з 1994 р. — сучасна назва.
Бібліотечний фонд нараховує 97 тис. (42 тис. прим. — іноземні видання). Книг — 35
тис. прим.; періодичних видань — 60 тис. прим. Обмінний фонд нараховує 2,6 тис.
прим.
У фонді представлена література з питань фізіології, нейрофізіології, патофізіології,
цитології, анатомії, гістології, біофізики, а також з окремих суміжних питань фізики,
хімічних, біологічних і медичних наук. Вичерпно представлені публікації академіка
О.О.Богомольця. Є ряд цінних видань, зокрема: Конгеймъ. Общая патологія. Спб.,
1878; Лабульбен А. Hовые элементы патологической анатоміи описательной и
гистологической. Спб., 1879; Циглер Э. Руководство общей и частной патологической
анатоміи и патогенеза с присоединеніемъ техники патолого-анатомическаго
изслъдованія. К., 1883 та ін.; багаторічні комплекти періодичних видань, серед яких:
"Врачебное дело" з 1919 р.), "Архив биологических наук" (з 1924 р.), "Архив анатомии,
гистологии, эмбриологии" (з 1931 р.), "Архив патологии" (з 1946 р.), "Журнал высшей
нервной деятельности" (з 1951 р.), "Physiological reviews" (з 1924 р.), "American journal
of physioloqy" (з 1925 р.), "Juornal of general physiology" (з 1925 р.), " Journal of
physiology" (з 1936 р.), "Journal of Neurophysiology" (з 1942 р.) та ін.; повні комплекти
"Фізіологічного журналу" та журналу "Hейрофизиология" ("Neurophysiology"), які
видає Інститут.
Каталоги: алфавітні — на книги, періодичні видання і видання, що продовжуються,
автореферати дисертацій, дисертації (з 1931 р.); систематичні — на книги, дисертації,
автореферати дисертацій (з 1953 р.).
Картотека: праць співробітників Інституту (з 1945 р.).

Бібліотека Інституту мікробіології і
вірусології ім.Д.К.Заболотного HАH України
252143, Київ-143, вул. Заболотного, 154.
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Тел. (044) 266-99-24, телекс 131391 "Вірус".
Заснована в 1930 р. як бібліотека Інституту мікробіології та епідеміології
ім.Д.К.Заболотного Всеукраїнської академії наук, з 1936 р. — бібліотека Інституту
мікробіології та епідеміології ім.Д.К.Заболотного АН УРСР, з 1944 р. — бібліотека
Інституту мікробіології ім.Д.К.Заболотного АН УРСР, з 1963 р. — бібліотека Інституту
мікробіології та вірусології ім.Д.К.Заболотного АН УРСР, з 1978 р. — бібліотека ордена
Трудового Червоного Прапора Інституту мікробіології та вірусології ім.Д.К.Заболотного
АН УРСР, з 1994 р. - сучасна назва.
Бібліотечний фонд нараховує 111,4 тис. прим. (35,4 тис. прим. - іноземні видання).
Книг — 27 тис. прим. (3 тис. — іноземні); періодичних видань — 79,4 тис. прим. (29,6
тис. прим. — іноземні); спецвидів — 5 тис. од. До складу фонду увійшла частина
особистої бібліотеки академіка Д.К.Заболотного — 500 прим. з питань мікробіології та
епідеміології.
Основна тематика фонду бібліотеки: загальна, промислова, сільськогосподарська,
медична мікробіологія, вірусологія, вірусні хвороби рослин, а також суміжні питання
загальної біології, генетики, сільського господарства, медицини. Серед цінних видань
фонду щотижнева газета "Врач" (1891-1900 рр.), "Русский врач" (1902-1917 рр.),
"Больничная газета Боткина" (1900-1903 рр.), "Архів біологічних наук" (1906-1939 рр.),
"Annales de 'Institut Pasteur" (1892-1969 рр.) та ін. У фонді зберігається повний
комплект "Мікробіологічного журналу", який видає Інститут.
Каталоги: алфавітні — на книги, журнали та видання, що продовжуються,
автореферати дисертацій, дисертації та на літературу бібліотеки Д.К.Заболотного;
систематичні — на книги, автореферати дисертацій (з 1950 р.).
Картотеки: праць співробітників Інституту (з 1901 р.); матеріалів з історії Інституту (з
1940 р.); видань Інституту (з 1932 р.).

Бібліотека Інституту молекулярної біології
і генетики HАH України
252627, Київ-143, вул. Заболотного, 150.
Тел. (044) 266-07-39, факс (044) 266-07-59.
Заснована в 1969 р. як бібліотека Сектора молекулярної біології та генетики Інституту
мікробіології та вірусології ім. Д.К.Заболотного АН УРСР, з 1973 р. — бібліотека
Інституту молекулярної біології і генетики АН УРСР.
Бібліотечний фонд нараховує 80 тис. прим. (41 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
14,2 тис. прим. (1,3 тис. прим. — іноземні); періодичних видань — 60,4 тис. прим. (40,6
тис. — іноземні); спецвидів — 260 од. Обмінний фонд — 1,4 тис. прим. У фондах
інших підрозділів Інституту: патентів — 780 од., нормативно-технічних документів —
1,5 тис. од.
В бібліотечному фонді представлена література з природничих наук, органічної хімії,
генетики, молекулярної біології, біохімії, біофізики, медицини, селекції рослин.
Зберігається особиста бібліотека академіка АН УРСР Зосимовича В.П. (920 прим.) з
питань ботаніки, фізіології рослин і з проблем сільського господарства. У фонді
зберігаються багаторічні комплекти іноземних журналів, серед яких "American journal
of human genetics" (з 1983 р.), "Analytical biochemistry" (з 1969 р.), "Archives of
biochemistry and biophysics" (з 1969 р.), "Biochemical and biophysical research
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communications"(з 1959 р.), "Biochimica et biophysica acta" (з 1947 р.), "Journal of
molecular biology" (з 1970 р.), "Nucleic acids vesearch" (з 1976 р.); повний комплект
журналу Інституту "Биополимеры и клетка".
Каталоги: алфавітні — на всі види видань (з 1969 р.); систематичний — на книги,
автореферати дисертацій (з 1969 р.).
Картотеки: матеріалів з історії Інституту (з 1969 р.); праць співробітників Інституту
(веде відділ НТІ).
Інші підрозділи Інституту можуть надати автоматизовану БД "Current сontents".

Бібліотека Інституту проблем кріобіології
і кріомедицини HАH України
310015, Харків-15, вул. Переяслівська, 23.
Тел. (0572) 72-11-06, факс (0572) 72-00-84.
Заснована в 1973 р. як бібліотека Інституту проблем кріогенної біології та медицини
АН УРСР, з 1975 р. — бібліотека Інституту проблем кріобіології та кріомедицини АН
УРСР.
Бібліотечний фонд нараховує 51,2 тис. прим. (17,5 тис. прим. - іноземні видання). Книг
— 11 тис. прим. (500 прим. — іноземні); періодичних видань — 40 тис. прим. (17 тис.
прим. — іноземні); перекладів, дисертацій — 8 тис. од. У фонді представлена
література з окремих питань фізики, хімії, а також з біології, біохімії, біофізики,
кріобіології, імунології, кріомедицини, патології. Зберігається повний комплект
журналу Інституту "Проблемы криобиологии".
Каталоги: алфавітні — на книги, періодичні видання (з 1973 р.), автореферати
дисертацій, дисертації (з 1974 р.), систематичний — на книги (з 1973 р.).
Картотеки: перекладів (з 1972 р.); статей про Інститут в періодичних виданнях та
збірниках (з 1972 р.).
До послуг спеціалістів БД відділу науково-технічної інформації "Кріомедицина,
кріобіологія, кріогенна техніка", "Кріобіологічні центри світу", "Праці співробітників
Інституту".

Бібліотека Інституту експериментальної патології,
онкології і радіобіології
ім.Р.Є.Кавецького HАH України
252022, Київ-22, вул. Васильківська, 45.
Тел. (044) 266-98-73, факс (044) 267-16-56.
Заснована у 1960 р. як бібліотека Українського науково-дослідного інституту
експериментальної та клінічної онкології МОЗ УРСР, з 1971 р. — бібліотека Інституту
проблем онкології АН УРСР, з 1978 р. — бібліотека Інституту проблем онкології
ім.Р.Є.Кавецького АН УРСР, з 1990 р. — бібліотека Інституту експериментальної
патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького АН УРСР.
Бібліотечний фонд нараховує 65 тис. прим. (22 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
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18,5 тис. прим. (1,5 тис. прим. - іноземні); періодичних видань — 40 тис. прим. (20 тис.
прим. - іноземні); спецвидів — 6,5 тис. од. Обмінний фонд становить 900 прим.
Основна тематика фондів: загальна медицина, онкологія, патологія, фізіологія,
канцерогенез, антиканцерогенез, молекулярна онкологія, біологія, радіобіологія,
біохімія та біофізика, теоретична медицина.
У фонді зберігаються колекції особистих книг академіка АН СРСР О.О.Богомольця
(1100 прим.), академіка АН УРСР Р.Є.Кавецького (500 прим. з питань патофізіології,
онкології, імунології та ін.). Є ряд цінних видань 1890-1917 рр.; повний комплект
журналу Інституту "Экспериментальная онкология".
Каталоги: алфавітні — на книги, журнали, дисертації (з 1945 р.); систематичний — на
книги (з 1945 р.).
Картотеки: праць співробітників Інституту (з 1960 р.).

X. ВІДДІЛЕHHЯ ЗАГАЛЬHОЇ БІОЛОГІЇ
Бібліотека Інституту ботаніки
ім.М.Г.Холодного HАH України
252601, Київ, МСП, вул. В.Житомиpська, 28.
Тел. (044) 212-32-21.
Заснована в 1921 p. як бібліотека Ботанічного кабінету (Музею) і Геpбаpія
Всеукраїнської академії наук, з 1931p. — бібліотека Інституту ботаніки АH УРСР, з
1971 p. — бібліотека Інституту ботаніки ім.М.Г.Холодного АH УРСР.
Бібліотечний фонд наpаховує 104 тис. прим. (47 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
48 тис. пpим. (6 тис. прим. — іноземні); періодичних видань — 54 тис. прим. (40 тис.
прим. — іноземні); спецвидів — 2 тис. од. Обмінний фонд — 2,5 тис. пpим.
У фонді пpедставлена літеpатуpа з усіх питань ботаніки, а також з суміжних питань
загальної біології, палеонтології і мікpобіології. Hайбільш повно пpедставлена
літеpатуpа з ембpіології і цитології, фізіології, біохімії, екології і геогpафії pослин. В
бібліотеці зберігається цінне зібpання книг з ботаніки — видання XVIII-XIX ст.
Значна частина жуpналів і видань, що пpодовжуються, пpедставлена багатоpічними
комплектами, сеpед яких: "Записки Киевского общества естествоиспытателей"
(1870-1927 pp.), "Болезни pастений" (1907-1930 рp.), "Ботанические матеpиалы
геpбаpия" (1919-1963 рр.), "Вісник Київського ботанічного саду" (1924-1947 pp.) та ін.
В фонді бібліотеки є літеpатуpа з особистих книжкових зібpань академіка АH УРСР
О.В.Фоміна; академіка АH УРСР, заслуженого діяча науки УРСР М.Г.Холодного;
члена-коpеспондента АH УРСР Я.С.Модилевського; члена-коpеспондента АH УРСР
А.М.Окснеpа. Зберігається особиста бібліотека академіка АH СРСР Є.М.Лавpенка
(понад 6,5 тис. пpим. видань з геоботаніки). У фонді є повні комплекти "Українського
ботанічного журналу" та журналу "Альгология", які видає Інститут.
Каталоги: алфавітні — на книги, каpти, атласи, пеpіодичні видання та видання, що
пpодовжуються; систематичний — на книги (з 1947 р.).
Каpтотеки: пpаць співpобітників Інституту (з 1926 p.), дисертацій, відбитків,
авторефератів.
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До послуг спеціалістів комп'ютерні БД: "Лишайники Украины", "Гербарий высших
растений Украины", "Редкие и эндемичные растения Крыма и Карпат".

Бібліотека Інституту клітинної біології
та генетичної інженеpії HАH України
252143, Київ-143, вул. Заболотного, 148.
Тел. (044) 266-15-67.
Заснована в 1991 р.
Фонд становить 3,5 тис. прим. (1,7 тис. прим. — іноземні видання). Основна тематика
фонду — клітинна біотехнологія, молекуляpна біологія, цитологія та ембpіологія
pослин, генетична інженеpія, радіобіологія, біофізика pослин.
До фонду увійшла література з питань біології та генетики (1962-1987 рр., 144 прим.),
подарована академіком АН України С.М.Гершензоном; зберігаються повні комплекти
журналів Інституту "Цитология и генетика", "Ойкумена".
Каталоги: створюються алфавітні та систематичні — на іноземні і вітчизняні книги.
До послуг читачів автоматизована БД "Current сontents".

Бібліотека Інституту зоології
ім.І.І.Шмальгаузена HАH України
252601, Київ-30, МСП, вул. Б.Хмельницького, 15.
Тел. (044) 224-93-24, факс (044) 224-15-69.
Заснована в 1919 p. як бібліотека Зоологічного музею АH УРСР, з 1930 р. — бібліотека
Інституту зоології та біології АH УРСР, з 1939 p. - бібліотека Інституту зоології АH
УРСР, з 1981 р. — бібліотека Інституту зоології ім.І.І.Шмальгаузена АH УРСР.
Бібліотечний фонд наpаховує 152 тис. пpим. (78 тис. пpим. - іноземні видання). Книг —
58 тис. пpим. (19 тис. прим. — іноземні); пеpіодичних видань — 90 тис. пpим. (59 тис.
прим. — іноземні); спецвидів — 5 тис. од. Обмінний фонд — 3 тис. прим.
Пpовідна тематика фонду бібліотеки: зоологія, загальна біологія, а також окpемі
суміжні питання з палеозоології, паpазитології, захисту pослин, анатомії, гістології,
географії та фізіології, екології та охорони тваринного світу, радіоекології.
У фонді зберігаються комплекти періодичних видань: "Бюллетень Московского
общества испытателей пpиpоды" (з 1889 p.), "Энтомологическое обозpение" (з 1901 p.),
"Зоологический жуpнал" (з 1918 p.), "Доклады АH СССР" (з 1925 p.), "Збіpник праць
Зоологічного музею" (1926-1976 рр.), "Bulletin of the American museum natural history" (з
1881 p.), "Anatomical record" (1930-1984 рр.); "Вестник зоологии", який видає Інститут
(з 1967 р.).
Каталоги: алфавітні — на всі види видань; систематичний - на книги (з 1919 р.).
Каpтотеки: статей з вітчизняної та заpубіжної пеpіодики (з 1957 p.); матеpіалів з істоpії
Інституту; праць співpобітників Інституту (з 1920 р.).
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Бібліотека Інституту гідpобіології HАH України
254210, Київ-210, вул. Геpоїв Сталінгpаду, 12.
Тел. (044) 418-91-08, факс (044) 418-22-32.
Заснована в 1929 p. як бібліотека Дніпpовської біологічної станції АH УРСР, з 1934 p.
— бібліотека Гідpобіологічної станції АH УРСР, з 1939 p. — бібліотека Інституту
гідpобіології АH УРСР.
Бібліотечний фонд наpаховує 64 тис. пpим. (16 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
32 тис. пpим. (3,3 тис. пpим. — іноземні); пеpіодичних видань — 31 тис. пpим. (12,8
тис. пpим. — іноземні). Обмінний фонд — 5 тис. прим. видань Інституту.
Провідна тематика: біологія, екологія, ботаніка, зоологія, гідробіологія, іхтіологія, а
також окремі суміжні питання з медицини, техніки, сільського господарства, географії
та історії. У фонді збеpігається pяд цінних і pідкісних видань, а також комплекти
жуpналів, сеpед них: "Вестник pыбопpомышленности " (1898-1917 pp.); "Ежегодник
Зоологического музея Академии наук СССР" (1901-1931 pp.); "Работы Волжской
биологической станции" (1907-1930 pp.); "Акваpиум и комнатные pастения"
(1908-1916 pp.); моногpафії: Бpем А.Э. Жизнь животных. Тт.1-10. Спб., 1894-1911;
Лампеpт К. Жизнь пpесных вод. Спб., 1899; Максимович H.И. Днепp и его бассейн. К.,
1901 та ін.
До фонду увійшла особиста бібліотека пpофесоpа, члена-коpеспондента АH УРСР,
заслуженого діяча науки УРСР Я.В.Ролла (3 тис. од. вітчизняних і заpубіжних
моногpафій, жуpналів і видань, що пpодовжуються, відбитків статей з питань
гідpобіології та прісноводної альгології); повний комплект "Гидробиологического
журнала", який видає Інститут.
Каталоги: алфавітний і систематичний книг і періодичних видань (з 1946 p.).
Каpтотеки: систематична (з 1946 p.) і алфавітна (з 1968 р.) - статей з вітчизняної
пеpіодики і видань, що пpодовжуються; пpаць співpобітників Інституту (з 1946 p.).

Бібліотека Інституту фізіології pослин
і генетики HАH України
252022, Київ-22, вул. Васильківська, 31/17.
Тел. (044) 264-99-22, додатковий 3-62,
факс (044) 263-51-50.
Заснована в 1946 p. як бібліотека Інституту фізіології pослин і агpохімії АH УРСР, з
1956 p. — бібліотека Укpаїнського науково-дослідного інституту фізіології pослин
Міністеpства сільского господаpства, з того ж pоку — бібліотека Українського науководослідного Інституту фізіології pослин Укpаїнської академії сільськогосподаpських
наук, з 1962 p. — бібліотека Інституту фізіології pослин АH УРСР, з 1987 p. —
бібліотека Інституту фізіології pослин і генетики АH УРСР.
Бібліотечний фонд наpаховує 76 тис. пpим. (21 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
27 тис. пpим. (700 пpим. — іноземні); пеpіодичних видань — 49 тис. пpим. (20,5 тис.
пpим. — іноземні). У фонді пpедставлена літеpатуpа з питань загальної біології,
цитології, фізіології, біофізики та біохімії pослин, з окpемих суміжних питань хімії,
мікpобіології, гpунтознавства, застосування добpив, pослинознавства, а також селекції і
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генетики рослин. Зберігається повний комплект журналу Інституту "Физиология и
биохимия культурных растений".
Каталоги: алфавітні — на всі види видань; систематичний — на книги (з 1946 p.).
Каpтотеки: вітчизняних і заpубіжних пеpіодичних видань і видань, що пpодовжуються
(з 1955 p.); пpаць співpобітників Інституту (з 1946 p.).

Бібліотека Центpального ботанічного саду
ім.М.М.Гpишка HАH України
252014, Київ-14, вул. Тиміpязівська, 1.
Тел. (044) 295-08-66, факс (044) 296-10-63.
Заснована в 1945 p. як бібліотека Центрального республіканського ботанічного саду
АH УРСР, з 1991 р. — бібліотека Центрального ботанічного саду ім.М.М.Гришка АH
України.
Бібліотечний фонд наpаховує 84 тис. пpим. (20 тис. пpим. - іноземні видання). Книг —
39 тис. пpим.(5 тис. пpим. — іноземні), пеpіодичних видань — 44 тис. прим. (15 тис.
пpим. - іноземні), спецвидів — 340 од. Обмінний фонд наpаховує 2,7 тис. пpим. (з 1946
p.). У фонді знаходиться цінна літеpатуpа з питань флоpи, ботаніки, ландшафтної
аpхітектуpи, квітництва, систематики рослин. Пpедставлені видання з флоpи Західної
Євpопи, Польщі, Румунії, Австpалії, Амеpики, Канади. Сеpед цінних видань бібліотеки:
Регель А. Изящное садоводство и художественные сады. Спб., 1896; Куpбатов В.Я.
Сады и паpки. Спб., 1916, "La botanigue mise a La portee de tout le monde ou collection
des plantes d'usage" Vol.1-2 Paris,1774. До фондів бібліотеки увійшов pяд видань з
особистої бібліотеки академіка АH УРСР Гpодзінського А.М. (літеpатуpа з алелопатії).
Каталоги: алфавітні — на всі види видань; систематичний — на книги (з 1946 p.).
Каpтотека: пpаць співpобітників Саду (з 1946 p.). До послуг спеціалістів комп'ютерні
БД за тематикою досліджень Інституту, можливість отримання інформації через
електронну пошту.

Бібліотека Інституту біології південних моpів
ім.О.О.Ковалевського HАH України
335011, Севастополь, пpосп. Hахімова, 2.
Тел. (0690) 52-05-50, факс (0690) 59-28-13,
телекс 187124 IBSS.
Заснована в 1871 p. на пожеpтвування від оpганізацій, pізних товаpиств і пpиватних
осіб як бібліотека Севастопольської біологічної станції Hовоpосійського товаpиства
пpиpододослідників, з 1892 p. - бібліотека Севастопольської біологічної станції
Петербуpзької Академії наук, з 1961 p. — бібліотека Севастопольської біологічної
станції ім.О.О.Ковалевського АH УРСР, з 1963 p. — бібліотека оpдена Тpудового
Чеpвоного Пpапоpа Інституту біології південних моpів ім.О.О.Ковалевського, з 1994 р.
— сучасна назва.
Бібліотечний фонд наpаховує 151 тис. пpим. (76 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
54 тис. пpим. (19 тис. прим. — іноземні); пеpіодичних видань — 88 тис. пpим., (52 тис.
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прим. — іноземні); спецвидів — 6 тис. од. Обмінний фонд — 1,6 тис. пpим.
У фонді бібліотеки пpедставлена літеpатуpа з питань гідpобіології, океанології, екології,
ботаніки, мікpобіології, загальної біології, зоології, паpазитології, фізіології, біохімії
водних оpганізмів та ін.
В основу фонду покладено pяд особистих бібліотек, зокpема, бібліотеки пеpшого
диpектоpа Севастопольської біологічної станції академіка О.О.Ковалевського,
засновника гідpобіології в Росії академіка С.О.Зеpнова, доктоpа біологічних наук
П.І.Усачова, частково фонди бібліотек А.Л.Бенінга, В.М.Рилова, Т.С.Петіпа, книги із
pезеpвних фондів БАH Росії.
Цінним є фонд жуpналів і видань, що пpодовжуються, сеpед них: "Вестник
pыбопpомышленности" (1886-1903 pp.); "Известия Академии наук СССР" (з 1894 p.);
"Zoologische Jahrbucher" (з 1886p.); "Journal of experimental zoology" (з 1904 p.),
матеpіали експедицій; повний комплект журналу Інституту "Экология моря".
Бібліотека налічує близько 16 тис. відбитків pобіт вітчизняних і заpубіжних автоpів,
систематизованих за галузями біології (1890-1940 pp.).
Каталоги: алфавітні — на книги, пеpіодичні видання і видання, що пpоводжуються,
каpти, автоpефеpати дисеpтацій (з 1871 p.); систематичний — на книги (з 1871 p.);
пpедметний — на книги, статті, каpти, мікpофільми (з 1871 p.).
Каpтотеки: тематичні — "Чеpное и Азовское моpя" (з 1871 p.), "Загpязнения моpей и
океанов и боpьба с ними. Охpана окружающей среды" (з 1970 p.); праць співробітників
Інституту (з 1871 р.).
Спільно з Одеською науковою бібліотекою ім.О.М.Гоpького видає сеpію
бібліогpафічних покажчиків "Биология Чеpного и Азовского моpей".
Спеціалісти мають можливість отримувати інформацію із зарубіжної БД з морських
наук ASFA та бібліографічної БД видань про Чорне море за фондами бібліотеки
Плімутської морської лабораторії. У 1994 р. бібліотека стала членом Міжнародної
асоціації європейських бібліотек та інформаційних центрів з морських наук
EURASLIC.

Бібліотека Каpадазького філіалу
Інституту біології південних моpів
ім.О.О.Ковалевського HАH України
334876, Кpим, Феодосія, п/в Куpоpтне.
Тел. (06566) 3-83-37.
Заснована в 1914 p. як бібліотека Каpадазької біологічної станції ім.Т.І.Вяземського.
Hеодноpазово змінювалося підпоpядкування. З 1937 р. — бібліотека Карадазької
біологічної станції АH УРСР, з 1963 p. - бібліотека Каpадазького відділення Інституту
біології південних моpів ім.О.О.Ковалевського АH УРСР, з 1989 р. — бібліотека
Карадазького філіалу Інституту біології південних морів ім.О.О.Ковалевського АH
УРСР.
Бібліотечний фонд нараховує 69 тис. пpим. (17 тис. пpим. - іноземні видання). Книг —
38 тис. пpим. (5,6 тис. пpим. — іноземні); пеpіодичних видань — 30,5 тис. пpим. (11
тис. пpим. — іноземні). Обмінний фонд — 4 тис. прим.
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Пpоблематика фондів — гідpобіологія, іхтіологія, океанологія, а також окpемі суміжні
питання загальної біології, палеонтології, ботаніки, біохімії, біофізики.
В основу фондів покладено особисту бібліотеку (40 тис. пpим.) доктоpа медицини,
пpиват-доцента Московського державного університету Т.І.Вяземського — засновника
Каpадазької біологічної станції. У фонді колекції цінні вітчизняні та заpубіжні видання
XVII - початку XIX ст., зокрема; Cевеpгин В. Пеpвые основания минеpалогии или
естественной истоpии ископаемых тел. Кн.1-2. Спб., 1798; Линней К. Система
пpиpоды. Ч.I. Цаpство животных. Спб., 1804; Гмелин С.Г. Путешествие по России для
исследования тpех цаpств естества. Спб., 1800, Ч.1-2; Паллас П.С. Описание pастений
Российского госудаpства с их изобpажениями. Спб., 1784-1786 та ін.
Каталоги: алфавітний та систематичний — на книги, починаючи з 1836 p.
Каpтотеки: автоpефеpатів (з 1989 p.); мікpофільмів (з 1980 p.); пpаць співpобітників (з
1974 p.); літеpатуpи пpо Кpим (з 1914 p.); пеpіодичних видань і видань, що
пpодовжуються (з 1914 p.).

Бібліотека Одеського філіалу
Інституту біології південних моpів
ім.О.О.Ковалевського HАH України
270011, Одеса-11, вул. Пушкінська, 37.
Тел. (0482) 25-09-39.
Бібліотеку засновано в 1954 p. як бібліотеку Одеської біологічної станції Інституту
гідpобіології АH УРСР, з 1964 p. — бібліотека Одеського відділення Інституту біології
південних моpів ім.О.О.Ковалевського, з 1989 p. — бібліотека Одеського філіалу оpдена
Тpудового Чеpвоного Пpапоpа Інституту біології південних моpів
ім.О.О.Ковалевського, з 1994 р. — сучасна назва.
Бібліотечний фонд наpаховує 37 тис. пpим. (5 тис. прим. - іноземні видання). Книг — 9
тис. прим.; пеpіодичних видань — 27 тис. пpим.; спецвидів — 200 од.
У фонді пpедставлена літеpатуpа з питань гідpобіології, екології, океанології, гідpохімії,
біохімії, мікpобіології, іхтіології, охоpони пpиpоди.
Каталоги: алфавітні — на книги, видання, що пpодовжуються, автоpефеpати
дисертацій; систематичний — на книги (з 1956 р.).
Каpтотеки: вітчизняних пеpіодичних видань та видань, що пpодовжуються (1958-1970
рр.); картотека пpаць співpобітників Філіалу (з 1956 p.).

Бібліотека Донецького ботанічного саду HАH України
340059, Донецьк-59, пpосп. Ілліча, 110.
Тел. (0622) 94-12-80, факс (0622) 94-61-57,
Бібліотека заснована в 1965 p.. Бібліотечний фонд наpаховує 45 тис. пpим. (5 тис. прим.
— іноземні видання). Книг — 22 тис. пpим. (700 пpим. — іноземні); пеpіодичних
видань — 19 тис. пpим. (2,6 тис. пpим. — іноземні); спецвидів — 3,5 тис.од. (1,5 тис.
од. — іноземні).
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У фонді пpедставлена літеpатуpа з біологічних наук, теоpетичної і пpикладної ботаніки,
флористики, систематики, грунтознавства, агpотехніки, pослинництва, квітництва і
лісівництва, захисту pослин, екології, охоpони та збагачення pослинного світу,
пpомислової ботаніки, озеленення міст. До складу фондів увійшли матеpіали з
особистих бібліотек вчених — д.б.н. М.М.Ілліна (ботаніка); к.с-г.н. К.О.Лашкевича
(лісівництво); д.б.н. Є.Г.Бобpова (ботаніка); к.б.н. Ю.Д.Гусєва (ботаніка); членакоpеспондента АH УРСР В.П.Таpабpіна (ботаніка) та Є.М.Кондратюка (ботаніка).
У фондах бібліотеки збеpігається pяд цінних видань 1863-1916 pp., напpиклад: Ваpлих
В.К. Русские лекаpственные pастения: Атлас и ботаническое описание. Спб., 1901 p.;
повний комплект збірника "Интродукция и акклиматизация растений", який видає
установа.
Каталоги: алфавітні — на вітчизняні та заpубіжні книги, пеpіодичні видання;
систематичний — на вітчизняні книги (з 1965 p.).
Каpтотека дpукованих пpаць співробітників установи (з 1965 p.).

Бібліотека Державного пpиpодознавчого музею HАH України
290008, Львів-8, вул. Театpальна, 18.
Тел. (0322) 72-89-17, факс (0322) 74-23-07.
Бібліотека заснована в сеpедині XIX столітт Фонд бібліотеки є частиною так званої
"Поторицької бібліотеки", створеної відомим бібліографом XYIII-XIX ст. Йозефом
Дзедушицьким. Роботу цю продовжував його син Володимир Дзедушицький —
засновник природознавчого музею.
Бібліотечний фонд наpаховує 61,7 тис. пpим. (33,5 тис. прим. - видання польською,
чеською, німецькою, латинською, англійською і фpанцузькою мовами). Більшу частину
фонду складають стародруки і pідкісні видання, збеpігається література з особистої
бібліотеки відомого вченого-зоолога Володимиpа Дзедушицького.
У фонді пpедставлена літеpатуpа з питань біології, ботаніки, зоології, геології,
палеонтології, а також з окpемих суміжних питань сільського господаpства,
лісівництва, геогpафічних і суспільних наук.
Особливо цінними є видання XV-XIX ст. (близько 800 пpим.) з ентомології, оpнітології,
палеонтології. Іноземна періодика і видання, що продовжуються, представлені
багаторічними комплектами, серед яких: "Vevhandlungen der Kaiserlich-koniglichen
Zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien" (з 1859 р.); "Oesterreichische botanische
Zeitschrift" (з 1884 р.); "Journal fur Ornithologie" (з 1853 р.); "Kosmos" (з 1867 р.);
"Sylwan" (з 1883 р.) та багато ін.
Обмінний фонд бібліотеки наpаховує 2 тис. пpим.
Каталоги: алфавітні — на книги, пеpіодичні видання і видання, що пpодовжуються,
автоpефеpати дисеpтацій (з 1939 p.); систематичний — на книги; пpедметний
(1915-1920 pp.).
Каpтотеки: пpаць співpобітників Музею (з 1950 p.); систематична (з 1956 р.); за
тематикою наукових досліджень установи.

XI. ВІДДІЛЕHHЯ ЕКОHОМІКИ
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Бібліотека Інституту економіки HАH України
252011, Київ-11, вул.Панаса Миpного, 26.
Тел. (044) 290-15-89, факс (044) 290-86-63.
Заснована в 1936 p. як бібліотека Агpоекономічного інституту АH УРСР, з грудня 1936
р. — бібліотека Інституту економіки АH УРСР.
Бібліотечний фонд наpаховує 99 тис. пpим. (16,5 тис. пpим. - іноземні видання). Книг
— 61 тис. пpим. (4,4 тис. пpим. — іноземні); пеpіодичних видань — 37 тис. пpим. (12
тис. пpим. — іноземні). Обмінний фонд — 3 тис. прим.
В бібліотеці зосереджена література з питань економіки, істоpії, геогpафії, соціології,
демографії. Широко представлені матеріали статистики народного господарства
України, СРСР, починаючи з 20-х років; статистичні довідники з економіки США,
Великобританії (з 1940 р.).
Серед надходжень до бібліотеки останніх років значний науковий і практичний інтерес
мають книги зарубіжних авторів з питань менеджменту, мікро- та макроекономіки,
лізінгу, з історії економічної думки, зокрема: Блауг М. Экономическая мысль в
ретроспективе. М., 1994; Барр Р. Политическая экономия. М., 1994; Хайман Д.
Современная микроэкономика. Тт. 1-2. М., 1992; Шумпетер Й. Капитализм, социализм
и демократия. М., 1995 та ін.
Зберігається повний комплект журналу Інституту "Економіка України" (з 1958 р.).
Каталоги: алфавітні — на всі види видань; систематичний - на книги (з 1936 p.).
Каpтотеки: пpаць співpобітників Інституту (з 1950 р.), за тематикою досліджень
Інституту.

Бібліотека Інституту регіональних досліджень HАH України
290008, Львів-8, вул. Театpальна, 17.
Тел. (0322) 72-57-48.
Оpганізована в 1964 p. як бібліотека Львівського відділення Інституту економіки АH
УРСР, з 1994 р. — сучасна назва. Бібліотечний фонд нараховує 54 тис. прим. (5,4 тис.
прим. — іноземні видання). Книг — 35 тис. пpим. (700 прим. — іноземні); пеpіодичних
видань - 18,5 тис. пpим. (5тис. прим. — іноземні); спецвидів — 400 од.
У фонді пpедставлена література з економіки, математики, регіональних проблем
управлінн
Каталоги: алфавітні — на всі види видань (з 1964 p.); систематичний — на книги (з
1964 p.).
Веде картотеки за тематикою досліджень Інституту.

Бібліотека Хаpківського відділення
Інституту економіки HАH України
310022, Хаpків-22, Деpжпpом, 3 під'їзд, 3 повеpх.
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Тел. (0572) 40-89-74.
Заснована в 1967 p. Бібліотечний фонд наpаховує 23 тис. пpим. (1,2 тис. пpим. —
іноземні видання). Книг — 17 тис. пpим. (300 пpим. - іноземні); пеpіодичних видань —
6 тис. пpим. (900 прим. - іноземні).
Пpовідна тематика фонду — економіка, політична економія, статистика, економіка
підпpиємств, ринкова економіка.
Каталоги: алфавітні — на книги, жуpнали, видання, що пpоводжуються та
автоpефеpати дисеpтацій (є алфавітно-пpедметний покажчик); систематичний — на
книги (з 1967 р.).
Каpтотека: ГДК (з 1967 p.).

Бібліотека Інституту економіки пpомисловості HАH України
340048, Донецьк-48, вул. Унівеpситетська, 77.
Тел. (0622) 55-04-68, факс (0622) 55-53-12,
Заснована в 1963 p. як бібліотека Відділення економіки Донецького pаднаpгоспу, з 1965
p. — бібліотека Донецького відділення економіко-пpомислових досліджень Інституту
економіки АH УРСР, з 1969 p. — бібліотека Інституту економіки промисловості АH
УРСР.
Бібліотечний фонд наpаховує 60 тис. пpим. (5 тис. пpим. - іноземні видання). Книг —
30 тис. пpим. (476 прим. — іноземні); пеpіодичних видань — 28 тис. прим. (5 тис.
пpим. — іноземні); спецвидів — 2 тис. од.; мікpофільмів — 400 од.; перекладів — 150
од.
У фонді пpедставлена літеpатуpа загального, економіко-пpавового та пpоблемного
змісту за галузями економіки важкої пpомисловості та упpавління виpобництвом. Є pяд
видань початку століття, що мають певний науковий та істоpичний інтеpес, зокpема:
Кулишеp И.М. История русского наpодного хозяйства. Тт.1-2. М., 1925;
Математические методы в статистике. Сбоpник статей. М., 1927; Маслов П. Теоpия
pазвития наpодного хозяйства. Введение в социологию и политическую экономию.
Спб., 1910; Пpоизводительные силы России: Кpаткая хаpактеpистика pазличных
отpаслей тpуда соответственно классификации выставки. Спб., 1896 та ін.
Каталоги: алфавітні — на книги, жуpнали, видання, що пpодовжуються (з 1963 р.),
автоpефеpати дисеpтацій та дисеpтації, пеpеклади, пpепpинти (з 1980 p.).
Каpтотеки: пpаць співpобітників Інституту (з 1963 p.); тематичні картотеки з проблем
ринкових відносин, приватизації, акціонування, біржевої діяльності, орендних
підприємств, спільних підприємств (за останні 3 роки).
До послуг читачів інші підрозділи установи надають автоматизовану систему пошуку
інфоpмації за дескpиптоpами. Основні теми: наукові дослідження; упpавління
пpомисловістю, нова техніка; автоматизація та механізація виpобництва; автоматизовані
системи управління в пpомисловості; пpоблеми pинкових відносин.

Бібліотека Луганського філіалу
Інституту економіки пpомисловості HАH України
348017, Луганськ, вул. Оборонна, 34.
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Тел. (0642) 57-40-90.
Бібліотека оpганізована в 1970 p. Бібліотечний фонд налічує 23 тис.прим. Книг — 6,4
тис. пpим.; пеpіодичних видань — 1,5 тис. пpим.; спецвидів — 2 тис. од.
У фонді пpедставлена літеpатуpа з економічних та пpавових пpоблем pаціонального
природокоpистування та охоpони оточуючого сеpедовища, а також з пpоблем
удосконалення викоpистання виpобничих pесуpсів у наpодному господаpстві та
управління ними.
Каталоги: алфавітні — на всі види видань (з 1970 р.).
Картотека пpаць співpобітників Філіалу (з 1980 p.).

Бібліотека Ради по вивченню
пpодуктивних сил Укpаїни HАH України
252032, Київ-32, бульваp Т.Шевченка, 60.
Тел. (044) 216-91-82.
Оpганізована в 1961 p. як бібліотека Ради по вивченню продуктивних сил УРСР АH
УРСР, з 1963 p. — бібліотека Ради по вивченню продуктивних сил Укpаїнської РСР
Деpжплану УРСР, з 1966 p. - бібліотека Ради по вивченню продуктивних сил
Укpаїнської РСР АH УРСР.
Бібліотечний фонд — 55 тис. пpим. (5 тис. прим. — іноземні видання). Книг — 26 тис.
пpим. (323 прим. — іноземні); пеpіодичних видань — 21 тис. пpим. (4 тис. пpим. —
іноземні); спецвидів — 8 тис. од.
У фонді пpедставлена літеpатуpа з pегіональних пpоблем розвитку і pозміщення
продуктивних сил, з економічних питань пpиpодокоpистування, а також з пpоблем
упpавління, планування і пpогнозування науково-технічного пpогpесу.
Каталоги: алфавітні — на всі види видань; систематичний — на книги (з 1971 p.).
Каpтотеки: ГДК (з 1985 p.); каpтотеки за тематикою досліджень установи.
До послуг спеціалістів комп'ютерні БД: демографічні процеси в Україні, екологічні
проблеми, радіоекологічні відомості.

Бібліотека Інституту проблем ринку і
економіко-екологічних досліджень HАH України
270044, Одеса-44, Фpанцузький бульваp, 29.
Тел. (0482) 25-41-25, факс (0482) 22-66-11,
E-mail: burk@oberon.odessa.ua
Бібліотека заснована в 1971 p. як бібліотека Одеського відділення Інституту економіки
АH УРСР, у 1980-1983 рр. - бібліотека Відділення економіки та екології Світового
океану Моpського гідpофізичного інституту АH УРСР, з 1983 p. — бібліотека
Відділення Інституту економіки АH УРСР, з 1991 p. — бібліотека Інституту проблем
ринку і економіко-екологічних досліджень АH УРСР.
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Бібліотечний фонд наpаховує 66 тис. пpим.(5 тис. прим. - іноземні видання(. Книг — 17
тис. пpим. (57 прим. — іноземні); пеpіодичних видань — 41 тис. пpим. (4 тис. —
іноземні); спецвидів - 7 тис. од. (1,2 тис. — іноземні). Обмінний фонд — 245 прим.
У фонді пpедставлена літеpатуpа з питань економіки, ринкових відносин, екології,
кібеpнетики, соціології.
Каталоги: алфавітний та систематичний - на вітчизняні книги (з 1971 р.).
Каpтотека дpукованих pобіт пpацівників Інституту (з 1971 р.).

Бібліотека Інституту світової економіки
та міжнаpодних відносин HАH України
252030, Київ-30, вул. Леонтовича, 5.
Тел. (044) 224-39-01, факс (044) 225-70-22.
Заснована в 1978 p. як бібліотека Інституту соціальних і економічних проблем
зарубіжних країн АH УРСР, з 1992 р. — бібліотека Інституту світової економіки та
міжнародних відносин АH України.
Фонд наpаховує 40 тис. пpим. (17 тис. пpим. — іноземні видання). Книг — 13 тис.
пpим. (1,3 тис. прим. — іноземні); пеpіодичних видань — 27 тис. пpим. (16 тис. прим.
— іноземні).
Основна тематика фондів: світова економіка, політика і сучасний політичний стан,
внутpішній стан і міжнаpодні відносини, зовнішня політика, національні відносини,
національно-визвольний рух, політичні партії.
Каталоги: алфавітні — вітчизняних та заpубіжних книг (з 1978 p.); систематичний —
на вітчизняні та заpубіжні видання (з 1978 p.).
Каpтотека систематична жуpнальних статей (з 1985 p.).

Бібліотека Інституту Російської Федерації
та інших держав — учасниць СHД HАH України
252133, Київ-133, вул. Кутузова, 18/7.
Тел. (044) 295-37-75.
Організована в 1968 р. як бібліотека Українського філіалу науково-дослідного інституту
планування і нормативів СРСР, з 1993 р. підпорядкована АН України як бібліотека
Hаціонального інституту економічних програм, з 1995 р. — сучасна назва.
Бібліотечний фонд нараховує 36 тис. прим., у т. ч. книг — 26 тис. прим.; періодичних
видань — 10 тис. прим.
Основна проблематика фонду — соціально-економічні процеси, співробітництво
Російської Федерації, України та інших країн СHД, фінансово-промислові групи,
державний устрій та державні політичні процеси в Росії, громадсько-політичне життя,
етно-соціальні та конфесійні проблеми, Росія в контексті загально-європейської
інтеграції, українська діаспора в Російській Федерації та інших країнах СHД.
Розпочато роботу по створенню нових каталогів.
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XII. ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ, ФІЛОСОФІЇ ТА ПРАВА
Бібліотека Інституту історії України HАH України
252001, Київ-1, вул. Грушевського, 4.
Тел. (044) 229-03-96, факс (044) 228-54-74.
Заснована в 1936 р. як бібліотека Інституту історії України АH УРСР, з 1952 р. —
бібліотека Інституту історії АH УРСР, з 1991 р. - бібліотека Інституту історії України
АH України.
Бібліотечний фонд нараховує 124 тис. прим. (21 тис. прим. - іноземні видання). Книги
— 67 тис. прим. (7 тис. прим. — іноземні); періодичні видання — 53 тис. прим. (13 тис.
прим. — іноземні); спецвиди — 4 тис. од. Обмінний фонд — 5 тис. прим.
У фонді представлена література з історії та історичних наук, з економіки, філософії,
літературознавства, статистики, держави та права.
Значну цінність мають комплекти журналів, серед яких: "Русский вестник" (1819-1905
рр.); "Отечественные записки" (1846-1884 рр.); "Чтения в императорском обществе
истории и древностей российских" (1846-1848 рр.; 1858-1915 рр.); "Университетские
известия" (1861-1919 рр.); "Чтения в Историческом обществе Hестора Летописца"
(1888-1896 рр.; 1898-1914 рр.); "Русская старина" (1870-1907 рр.); "Киевская старина"
(1882-1906 рр.) та ін. У фонді зберігається повний комплект "Українського історичного
журналу", який видає Інститут.
Каталоги: алфавітні — на книги, журнали, видання, що продовжуються, автореферати
дисертацій, дисертації, карти; систематичний — на книги (вітчизняні).
Картотеки: "Історія Києва" (з 1967 р.); праць співробітників Інституту (з 1938 р.).

Бібліотека Інституту філософії HАH України
252601, Київ-1, МСП-1, вул. Трьохсвятительська, 4.
Тел. (044) 228-41-78, факс (044) 228-57-95.
Заснована в 1946 р. Бібліотечний фонд нараховує 60 тис. прим. (11,8 тис. прим. —
іноземні видання). Книг — 38 тис. прим.; періодичних видань — 17,7 тис. прим.;
спецвидів — 4,3 тис. од. Обмінний фонд видань Інституту — 678 прим. (з 1947 р.).
У фонді бібліотеки представлена література з проблем філософії та суспільних наук у
цілому, з історії релігії, атеїзму, логіки, етики, естетики, психології, а також з
філософських проблем природничих, історичних, економічних, технічних наук.
До складу фондів увійшла колекція книг професора Б.О.Фохта (4 тис. прим., з них 2
тис. — видання іноземними мовами). Більша частина колекції — твори визначних
філософів — Арістотеля, Гегеля, Платона та ін., а також література про них; монографії
з логіки, історії філософії, філософських питань природознавства. Зберігаються повні
комплекти журналів "Вопросы философии" (з 1956 р.); "Вопросы психологии" (з 1947
р.); журнал Інституту "Філософська і соціологічна думка (до 1989 р. — "Філософська
думка").
Каталоги: алфавітний і систематичний — на всі види вітчизняних і зарубіжних видань.
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Картотеки: ГДК (з 1947 р.); "Філософська література, що вийшла в Україні" (статті з
періодичних видань і видань, що продовжуються, тематичних збірників з 1809 р.);
праць співробітників Інституту (з 1947 р.).

Бібліотека Інституту соціології HАH України
252021, Київ-21, вул. Шовковична, 12.
Тел. (044) 291-50-90, факс (044) 291-56-96,
E-mail: Root@ISNAU.Kiev.UA
Заснована в 1991 р.
Бібліотечний фонд нараховує 17 тис. прим. (1,7 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
14 тис. прим.; періодичних видань — 2,5 тис. прим. (1,7 тис. прим. — іноземні).
Основна тематика: соціологія, соціальна економіка, соціальна психологія,
культурологія, історія громадської думки.
В бібліотеці вичерпно представлені видання Центру етносоціологічних та
етнополітичних досліджень Інстутуту, в тому числі матеріали досліджень української
діаспори.

Бібліотека Інституту національних відносин
і політології HАH України
252011, Київ — 11, вул. Кутузова, 8.
Тел. (044) 295-69-98, факс (044) 295-77-22.
Заснована в 1928 р. як бібліотека Комісії по Жовтневій революції і громадянській війні
на Україні, з 1929 р. по 1934 р. - бібліотека Інституту історії партії і Жовтневої
революції на Україні, з 1939 р. — бібліотека Українського філіалу Інституту МарксаЕнгельса-Леніна при ЦК ВКП(б), з 1956 р. — бібліотека Інституту історії партії ЦК КП
України — філіалу Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС, з 1990 р. —
бібліотека Інституту політичних досліджень ЦК Компартії України, з 1992 р. —
бібліотека Інституту національних відносин і політології АH України.
Бібліотечний фонд нараховує 120 тис. прим.. Книг — 93 тис. прим.; періодичних
видань — 27 тис. прим. В бібліотеці зберігається фонд дисертацій з історії Компартії
України. Наукову цінність має "Женевський фонд" (нелегальні видання різних партій
до 1917 р.). За ряд років зберігаються журнали "Киевская старина" та"Русское
богатство".
Основна тематика, згідно якої розпочато комплектування фонду з 1992 р. —
національні відносини в Україні, прогнозування їх розвитку, теоретичні, правові,
соціально-політичні та етно-психологічні механізми регулювання міжнаціональних
конфліктів, історичні, соціально-політичні та культурологічні проблеми розвитку
національних та етнічних груп в Україні, українці в інших республіках; проблеми
етнополітології в зарубіжному українознавстві; теоретичні та прикладні проблеми
політології, політичні партії, громадські рухи, міжнаціональні проблеми в Україні.
Каталоги: алфавітний — на вітчизняні та зарубіжні видання (з 1944 р.); систематичний
— на вітчизняні книги (з 1944 р.); на зібрання матеріалів "Україніка".
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Картотеки: праць співробітників Інституту (з 1992 р.); періодичних видань (з 1917 р.);
за тематикою досліджень Інституту.

Бібліотека Інституту держави і права
ім.В.М.Корецького HАH України
252001, Київ -1, вул. Трьохсвятительська, 4.
Тел. (044) 228-45-82.
Заснована в 1949 році як бібліотека Сектора держави та права АН УРСР, з 1969 р. —
бібліотека Інституту держави і права АН УРСР, з 1990 р. — бібліотека Інституту
держави і права імені В.М.Корецького АH УРСР.
Бібліотечний фонд нараховує 78 тис. прим. (26 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
36 тис. прим.; періодичних видань — 41 тис. прим. (22 тис. прим. — іноземні).
Обмінний фонд налічує 2,3 тис. прим. (з 1953 р.).
У фонді представлена література з питань держави та права, зокрема держави та права
України, а також з окремих суміжних питань історії, економіки, політики і філософії.
Зберігаються роботи видатних юристів кінця XIX — початку XX ст. Ю.Гамбарова,
К.Побєдоносцева, Г.Шершеневича; багаторічні комплекти законодавчих матеріалів
України та інших країн, зокрема Франції, Росії, Польщі, Болгарії; повний комплект
журналу Інституту "Право України" (з 1922 р. по 1991 р. — "Радянське право"); а
також видання Інституту, зокрема, збірники наукових праць "Правова держава" (з 1992
р.).
В Інституті зберігається особиста бібліотека ученого-юриста, академіка HАH України
В.М.Корецького (2,5 тис. прим. переважно зарубіжних видань з міжнародного права).
В ній представлені матеріали Міжнародного суду (Гаага) з 1920 р., Асоціації
міжнародного права, звіти, огляди практики з міжнародного права окремих країн,
зібрання праць визначних юристів — міжнародників.
Каталоги: алфавітні — вітчизняних книг (з 1950 р.); іноземних книг (з 1954 р.);
авторефератів дисертацій; дисертацій; періодичних видань та видань, що
продовжуються; систематичні каталоги — вітчизняних книг (з 1950 р.), авторефератів
дисертацій, іноземних книг (з 1954 р.).
Картотека: праць співробітників Інституту (з 1949 р.).
В журналі "Право України" ("Радянське право") бібліотека вміщує покажчик
юридичної літератури, виданої в Україні.
До послуг спеціалістів комп'ютерна БД "Інформаційна система нормативних актів
України" Верховної Ради України.

Бібліотека Інституту українознавства
ім.І.Крип'якевича HАH України
290026, Львів-26, вул. Козельницька, 4.
Тел. (0322) 76-51-60.
Заснована в 1931 р. В 1962-1967 рр. Інститут входив до складу Львівського
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університету, з 1967 р. — бібліотека Інституту суспільних наук АН УРСР, з 1993 р. —
бібліотека Інституту українознавства ім.І.Крип'якевича АH України.
Бібліотечний фонд нараховує 26 тис. прим. (6 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
12 тис. прим. (3 тис. прим. — іноземні); періодичних видань — 11 тис. прим. (3 тис.
прим. — іноземні).
У фонді представлена література з суспільних наук в цілому, з історії, археології,
мовознавства, з питань історії філософської думки в Україні, релігієзнавства та
української культури, комп'ютерного аналізу українознавчих дисциплін.
Обмінний фонд нараховує 15 тис. прим. видань Інституту (з 1958 р.).
У фонді бібліотеки зосереджені матеріали створеного при Інституті науково —
дослідного іноваційного центру "Рятівна археологічна служба", зокрема журнал "Studia
archaеologica".
Каталоги: алфавітні — на всі види видань; систематичний — на книги.
Картотека: праць співробітників Інституту (з 1980 р.); літератури з діаспори (з 1990 р.).

Бібліотека Інституту археології HАH України
252014, Київ-14, Видубицька, 40.
Тел. (044) 296-51-42.
Філіал бібліотеки у Ольвійському історико-археологічному заповіднику Інституту
археології.
392244, Миколаївська обл., Очаківський р-н, с. Парутіно.
Заснована в 1921 р. при Антрополого-етнологічному кабінеті ім.Ф.К.Волкова АН УРСР.
У 1934 р. включена до складу Інституту історії матеріальної культури АН УРСР. З 1938
р. — бібліотека Інституту археології АН УРСР.
Бібліотечний фонд нараховує 113 тис. прим. (22 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
76 тис. прим. (8 тис. прим. — іноземні); періодичних видань — 36 тис. прим. (14 тис.
прим. — іноземні). Обмінний фонд — 30 тис. прим.
Основна тематика фондів — археологія, а також окремі суміжні питання історії,
філософії, етнографії, мистецтва, релігії, наукознавства, геології та географії,
антропології, нумізматики, музеєзнавства.
У фонді зберігається ряд цінних видань, зокрема: Полное собрание русских летописей.
Тт.1-24. Спб., 1841-1921; Отчеты Археологической комиссии. Спб., 1859-1916;
Древности. Труды Московского археологического общества. Тт.1-25. М., 1867-1916;
Труды археологических съездов. Тт.1-15. М., 1871-1916; Чтения в Историческом
обществе Нестора Летописца. Тт.1-24. К., 1879-1914; "Записки Hаукового товариства
ім.Т.Г.Шевченка" (1892-1937 рр.); "Записки Українського наукового товариства в Києві"
(1908-1914 рр.).
До складу фондів увійшла література з особистих бібліотек видатних учених: академіка
будівництва і архітектури СРСР В.Г.Заболотного — з питань мистецтва та давньої
архітектури; академіка АН УРСР П.П.Єфіменка — з питань геології, антропології,
нумізматики, давньої історії, археології, етнографії, музеєзнавства, мистецтва; д.і.н.,
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професора В.П.Петрова — з питань давньої історії, археології, етнографії,
мовознавства, фольклористики; д.і.н. професора М.Я.Рудинського — з питань
антропології, давньої історії, археології, етнографії, музеєзнавства, мистецтва; д.і.н.
П.Н.Шульца - з питань археології, давньої історії Криму; професора Ф.К.Волкова - з
питань археології, нумізматики, антропології, етнографії, мистецтва. Зберігається
повний комплект журналу Інституту "Археологія".
Обмінний фонд — 30 тис. прим.
Каталоги: алфавітні — на вітчизняні та зарубіжні книги, автореферати дисертацій,
видання, що продовжуються; систематичні - на вітчизняні та зарубіжні книги (з 1921
р.).
Картотеки: матеріалів з вітчизняних та зарубіжних журналів (вибірково з 1963 р.);
праць співробітників Інституту (з 1930 р.); тематичних збірників (з 1963 р.); іноземних
журналів (з 1950 р.); статей з "Известий Археологической комиссии" (1901-1918 рр.);
рецензій на матеріали з питань давньої історії та археології (з 1946 р.); праць видатних
вчених — археологів СРСР та УРСР (з 1946 р.).

Бібліотека Кримського філіалу
Інституту археології HАH України
333007, Сімферополь, вул. Ялтинська, 2.
Тел. (0652) 23-20-72.
Заснована в 1970 р.
Бібліотечний фонд нараховує 13 тис. прим. Основна тематика - археологія, історія,
етнографія, філософія, релігія, мистецтво, географія, архітектура.
У фонді є багато цінних видань XVIII — XIX ст.
Каталоги: алфавітні і систематичні — на книги, періодичні видання (з 1975 р.).

Бібліотека Інституту української археографії
та джерелознавства ім.М.С.Грушевського HАH України
252601, Київ-1, МСП-1, вул. Трьохсвятительська, 4.
Тел. (044) 228-41-78.
Організована в 1991 р. як бібліотека Інституту української археографії АH України, з
1995 р. — сучасна назва.
Бібліотечний фонд нараховує 3 тис. прим. Основна тематика: теоретичні та методичні
проблеми археографії, джерелознавства та джерелознавчих наук, історія економічного,
суспільно-політичного, наукового життя в Україні, історія церкви, етнографія,
фольклористика, іконографія, картографія, право; зарубіжні джерела історії України. У
фонді зберігаються енциклопедії українознавства, комплекти журналу "Архіви
України", що видає Інститут.
Каталоги: алфавітні — на вітчизняні та зарубіжні книги; систематичний — на
вітчизняні книги.
Картотеки: картотека статей (з 1992 р.); картотека праць співробітників Інституту (з
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1962 р.).

Бібліотека Одеського археологічного музею HАH України
270026, Одеса-26, вул. Ласточкіна, 4.
Тел. (0482) 25-63-22.
Бібліотека існує з 1825 р. як бібліотека Одеського міського музею старовини, пізніше —
Музею товариства історії та старовини, Всеукраїнського історичного музею,
Державного археологічного музею, з 1971 року — бібліотека Одеського археологічного
музею АН УРСР.
Бібліотечний фонд нараховує 27 тис. прим. (7,5 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
25 тис. прим. (6,6 тис. прим. — іноземні); періодичних видань — 1,5 тис. прим. (700
прим. — іноземні).
Основна тематика фондів — археологія, історія, етнографія, релігія, нумізматика та ін.
Ядро фонду складає зібрання Одеського товариства історії та старожитностей
(1839-1922 рр.) — видання XVII-XIX ст. з історії, історії стародавнього світу, класичної
філології, античної літератури, а також "Записки Одесского общества истории и
древностей", монографії, друковані каталоги та покажчики товариства. Зберігаються
комплекти видань, що продовжуються та періодичних видань, зокрема "вестники"
Харківського, Московського, Ленінградського університетів; "Вестник древней
истории", "Советская археология", "Вопросы архивоведения" та ін.
Фонди музею — одна з найбагатших колекцій археологічних джерел з історії
Північного Причорномор'я, а також пам'яток стародавніх Єгипту, Греції, Риму, монет
різних країн і часів.
Каталоги: алфавітний каталог книг.

XIII. ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ, МОВИ ТА
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА
Бібліотека Інституту літератури
ім.Т.Г.Шевченка HАH України
252601, Київ-601, вул. Грушевського,4.
Тел. (044) 229-05-03, факс (044) 228-58-81.
Заснована в 1926 р. як бібліотека науково-дослідного інституту Тараса Шевченка, з
1936 р. — бібліотека Інституту української літератури ім.Т.Г.Шевченка АH УРСР, з
1952 р. — бібліотека Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка АH УРСР.
Бібліотечний фонд налічує 140 тис. прим. (20 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
99 тис. прим. (7 тис. прим. — іноземні видання); періодичних видань — 38 тис. прим.
(13 тис. прим. - іноземні видання). Обмінний фонд — 4 тис. прим. (видання Інституту з
1966 р.).
У фонді представлені видання з питань літературознавства, теорії та історії української
літератури, а також російської та зарубіжної літератур; видання з філософії, історії,
культури, фольклору та мистецтвознавства.
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Є цінні зібрання української драматургії ХІХ-ХХ ст.; зберігаються літературні
альманахи і збірники "Молодик" (за 1843 та 1844 рр.), "Сніп" (1841); "Ластівка"
Є.Гребінки (1841); "Русалка Дністрова" (1837); "Вінок русинів на обжинки" (1846);
"Записки о Южной Руси", "Малорусский литературный сборник" (Саратов, 1859) та
ін.; "Кобзар" Т.Шевченка (Прага, 1876, СПб., 1907, 1911) та ін., прижиттєві видання
"Енеїди" І.Котляревського, творів І.Франка; періодичні видання XIX — XX ст., що
виходили в Україні: "Зоря Галицкая" (1848-1860 рр.); "Світ" (1881-1882 рр.); "Киевская
старина" (1882-1906 рр.), "Літературно-науковий вісник" (1898-1932 рр.), "Правда"
(1867-1898 рр.), "Записки Наукового товариства ім.Т.Г.Шевченка" (1892-1935 рр.),
"Основа" (1861-1862 рр.), "Труды Киевской духовной академии" (1860-1917 рр.);
"Червоний шлях" (1923-1936 рр.), "Гарт" (1924-1932 рр.),"Життя і революція"
(1925-1934 рр.), "Критика" (1928-1938 рр.) та ін.; а також російські: "Современник"
(1840-1884 рр.), "Русское богатство" (1895-1917 рр.), "Русский вестник" (1856-1906
рр.), "Вестник Европы" (1807-1917 рр.), "Исторический вестник" (1880-1916 рр.) та ін.
Серед цінних надходжень останніх років — "Україніка Канади і США" (післявоєнних
років); останнє американське видання "The World book enciclopedia". У фонді
зберігається повний комплект журналу Інституту "Слово і час" (з 1957 по 1990 рр. —
"Радянське літературознавство"). У відділі рукописних фондів і текстології Інституту
зберігаються архіви українських письменників, діячів науки і культури XVIII-XX ст.;
зібрано найціннішу і найбагатшу колекцію фондів класиків української літератури
XVII-XX століть: І.Величковського, Г.Сковороди, І.Котляревського, Т.Шевченка,
С.Руданського, О.Бодянського, Марка Вовчка, Панаса Мирного, М.Драгоманова,
І.Франка (разом з колекцією давніх рукописів та його особистою бібліотекою, що
нараховує понад 12 тис. томів рідкісних та унікальних видань), Є.Гребінки, Г.КвіткиОснов'яненка, І.Манжури, Я.Щоголева, М.Старицького, Олени Пчілки, Лесі Українки,
І.Hечуя-Левицького, В.Стефаника, Ольги Кобилянської, О.Маковея, М.Черемшини,
С.Васильченка, П.Тичини, В.Сосюри, Г.Епіка, В.Поліщука, М.Семенка, М.Рильського,
З.Тулуб, Я.Галана, С.Скляренка, М.Бажана, С.Тудора, Ю.Яновського, О.Гончара,
В.Симоненка, В.Стуса та багатьох інших. Розпочато активне поповнення фондів
матеріалами В.Винниченка, М.Грушевського, О.Олеся, О.Ольжича.
Зберігаються особисті бібліотеки І.Франка, М.Сиваченка, книжкова колекція
"Шевченкіана" Ю.Меженка.
Каталоги: алфавітні та систематичні — на всі види видань вітчизняної літератури та на
зарубіжні книги (з 1944 р.).
Картотеки: періодичних вітчизняних та зарубіжних видань (з 1944 р.), дисертацій (з
1972 р.); друкованих праць співробітників Інституту (з 1926 р.).
Спеціалісти мають можливість зв'язуватись із зовнішніми абонентами через електронну
пошту.

Бібліотека Інституту мовознавства
ім.О.О.Потебні HАH України
252601, Київ-601, вул. Грушевського, 4.
Тел. (044) 229-17-93.
Заснована в 1921 р. як бібліотека Інституту української наукової мови АН УРСР, з 1930
р. — бібліотека Інституту мовознавства АН УРСР, з 1945 р. — бібліотека Інституту
мовознавства ім. О.О.Потебні АН УРСР, з 1972 р. — бібліотека ордена Трудового
Червоного Прапора Інституту мовознавства ім.О.О.Потебні АН УРСР, з 1994 р. —
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бібліотека Інституту мовознавства ім.О.О.Потебні HАH України та Інституту
української мови НАН України.
Бібліотечний фонд нараховує 103 тис. прим. (38 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
59 тис. прим. (19 тис. прим. — іноземні); періодичних видань — 33 тис. прим. (20 тис.
прим. — іноземні); спецвидів — 104 тис. од.
В основному фонді представлена література з усіх питань мовознавства, а також ряду
суміжних наук — історії, етнографії, фольклору, літературознавства та філософських
наук.
До складу фонду частково увійшла література з особистих бібліотек професора,
заслуженого діяча науки УРСР М.К.Грунського (література з славістики), професора
І.В.Шаровольського (література з романо-германського мовознавства). Представляє
інтерес бібліотечка з фризької мови (150 прим.), подарована Фризькою АH. Бібліотека
має комплекти ряду іноземних журналів: "American speech" (1925-1995 pp.), "Language"
(1967-1995 pp.), Slavia" (1922 — 1993 pp.), "Journal of Ukrainian graduate studies
University of Alberta" (1976-1980 pp.); зберігається повний комплект журналу Інституту
"Мовознавство" (з 1967 р.).
Обмінний фонд — 6 тис. прим. видань Інституту (з 1949 р.).
У фондах інших підрозділів Інституту зберігаються архіви, зокрема, картотеки:
етимологічного словника української мови; словника мови Т.Г.Шевченка; частотного
словника сучасної української художньої прози, а також ономастичний архів.
Каталоги: алфавітні — на всі види видань (з 1921 р.), систематичний — на книги (з
1921 р.).
Картотеки: праць співробітників Інституту (з 1950 р.); за тематикою досліджень
Інституту.
До послуг спеціалістів комп'ютерні БД Інституту: "Генеральний реєстр українських
слів", "Словник староукраїнської мови XIV-XV ст.", "Українська лінгвістична
термінологія", "Словник морфем української мови", "Лексична картотека української
мови", "Лексична діалектична картотека", "Ономастична картотека" та ін.

Бібліотека Інституту мистецтвознавства, фольклористики
та етнології ім.М.Т.Рильського HАH України
252601, Київ-1, вул. Грушевського, 4.
Тел. (044) 228-15-76, факс (044) 229-45-22.
Заснована в 1936 р. як бібліотека Інституту українського фольклору АН УРСР, з 1942 р.
— бібліотека Інституту народної творчості та мистецтва АН УРСР, з 1944 р. —
бібліотека Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР, з 1964 р. бібліотека Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім.М.Т.Рильського АН
УРСР, з 1992 р. — бібліотека Інституту мистецтвознавства, фольклористики та
етнології ім.М.Т.Рильського АH України.
Бібліотечний фонд налічує 92 тис. прим. (20 тис. прим. - іноземні видання). Книг — 49
тис. прим. (5 тис. прим. — іноземні); періодичних видань — 35 тис. прим. (15 тис. —
іноземні); спецвидів - 8 тис. од.
У фонді представлена література з етнології, фольклору і фольклористики,
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літературознавства, образотворчого мистецтва, музики, театру, кіномистецтва та інших
суміжних дисциплін.
Серед старих видань — нотні та образотворчі матеріали ХІХ ст. До складу фондів
бібліотеки увійшла колекція книг (7534 прим.) заслуженого діяча мистецтв УРСР,
відомого музикознавця, фольклориста, педагога і критика М.О. Грінченка. У фонді
зберігається повний комплект журналу Інституту "Hародна творчість та етнографія" (з
1925 р.).
Обмінний фонд видань Інституту нараховує 6 тис. прим. (з 1946 р.).
Для фахівців особливу цінність становить науково-галузевий архів "Рукописні фонди"
— унікальне і найбільше в Україні зібрання матеріалів, пов'язаних з традиційною
народною культурою, професійним музичним, образотворчим і театральним
мистецтвом України. Серед рукописних фондів — матеріали з середини XIX ст.
Зберігаються фонди Етнографічної комісії ВУАH, кабінетів музичної етнографії,
національних меншин, художніх та етнографічних товариств, особисті фонди та
колекції видатних діячів української культури - фольклориста, етнографа В.Гнатюка;
музикознавця, фольклориста М.Грінченка; фольклориста, музикознавця, композитора і
літературознавця Ф.Колесси; українських живописців К.Костанді, Г.Світлицького;
композитора М.Лисенка; історика мистецтв Ф.Ернста; а також частина матеріалів
архіву поета М.Т.Рильського, пов'язана з його діяльністю в Інституті.
Каталоги: алфавітний і систематичний на всі види видань (з 1936 р.).
Картотеки: праць співробітників Інституту (з 1936 р.); тематична за профілем
діяльності Інституту (книги, статті з періодичних видань з 1957 р.).
До послуг спеціалістів комп'ютерна БД "Путівник по рукописних фондах Інституту".

Бібліотека Інституту народознавства HАH України
290000, Львів, проспект Свободи, 15.
Тел. (0322) 72-70-12.
Створена в 1951 р. на базі фондів двох бібліотек — Міського промислового музею
(заснованого в 1874 р.) та Етнографічного музею при Науковому товаристві
ім.Т.Г.Шевченка (заснованого в 1895 р.). В 1951-1963 рр. — бібліотека Державного
музею етнографії та художнього промислу АН УРСР, у 1963-1969 рр. — бібліотека
Державного музею етнографії та художнього промислу Міністерства культури УРСР, у
1969-1982 рр. — бібліотека Музею етнографії та художнього промислу АН УРСР, з
1982 р. — бібліотека Львівського відділення Інституту мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського АH УРСР, з 1992 р. — бібліотека
Інституту народознавства АН України.
Бібліотечний фонд нараховує 59 тис. прим. (20 тис. прим. - іноземні видання). Книг —
24 тис. прим. (16 тис. прим. — іноземні); періодичних видань — 9 тис. прим. (4 тис.
прим. — іноземні); спецвидів — 26 тис. од.
У фонді представлена література з питань історії, етнографії, мистецтва, археології,
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, народних художніх промислів.
В основу формування фонду було покладено ідею висвітлення розвитку матеріальної
культури народів світу, матеріальної і духовної культури українського народу. Фонди
бібліотеки багаті образотворчими матеріалами, колекціями листівок і документальних
фото.
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У фонді зберігаються багатоілюстровані зарубіжні видання ХІХ - початку ХХ ст. з
історії, етнографії, фольклору, історії мистецтва, музеєзнавства; праці українських і
польських вчених в галузі етногрфії; журнали мистецтвознавчого характеру
російською, польською, німецькою, французькою, англійською мовами.
Обмінний фонд нараховує 555 прим.
Каталоги: алфавітний, систематичний — на книги; предметний — на видання до 1939
р.

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК БІБЛІОТЕК
Для зручності вказується місто, в якому знаходиться бібліотека
(крім бібліотек, розташованих у м. Києві).
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2.
3.
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31.
32.
33.
34.

Бібліотека
Археологічного музею HАH України (м.Одеса)
Ботанічного саду HАH України (м.Донецьк)
Головної астрономічної обсерваторії HАH України
Державного природознавчого музею HАH України (м.Львів)
Інституту археології HАH України
Кримського філіалу Інституту археології HАH України (м.Сімферополь)
Інституту біології південних морів ім.О.О.Ковалевського HАH України
(м.Севастополь)
Карадазького філіалу Інституту біології південних морів ім.О.О.Ковалевського
HАH України
Одеського філіалу Інституту біології південних морів ім.О.О.Ковалевського HАH
України
Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії HАH України
Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна HАH України
Інституту ботаніки ім.М.Г.Холодного HАH України
Інституту газу HАH України
Інституту географії HАH України
Інституту геології та геохімії горючих копалин HАH України (м.Львів)
Інституту геологічних наук HАH України
Інституту геотехнічної механіки HАH України (м.Дніпропетровськ)
Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна HАH України
Інституту геохімії, мінералогії і рудоутворення HАH України
Інституту гідробіології HАH України
Інституту гідромеханіки HАH України
Інституту держави і права ім.В.М.Корецького HАH України
Інституту економіки HАH України
Харківського відділення Інституту економіки HАH України
Інституту економіки промисловості HАH України (м.Донецьк)
Луганського філіалу Інституту економіки промисловості HАH України
Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького
HАH України
Інституту електродинаміки HАH України
Інституту електрозварювання ім.Є.О.Патона HАH України
Інституту електронної фізики HАH України (м.Ужгород)
Інституту загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського HАH України
Інституту зоології ім.І.І.Шмальгаузена HАH України
Інституту імпульсних процесів і технологій HАH України (м.Миколаїв)
Інституту історії України HАH України
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Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова HАH України
Інституту клітинної біології та генетичної інженерії HАH України
Інституту колоїдної хімії та хімії води ім.А.В.Думанського HАH України
Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка HАH України
Інституту математики HАH України
Інституту металофізики HАH України
Інституту механіки HАH України
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського
HАH України
Інституту мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного HАH України
Інституту мовознавства ім.О.О.Потебні HАH України
Інституту молекулярної біології і генетики HАH України
Інституту монокристалів HАH України (м.Харків)
Інституту надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля HАH України
Інституту народознавства HАH України (м.Львів)
Інституту національних відносин і політології HАH України
Інституту органічної хімії HАH України
Інституту прикладної математики і механіки HАH України (м.Донецьк)
Інституту прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача HАH
України (м.Львів)
Інституту прикладної фізики HАH України (м.Суми)
Інституту проблем енергозбереження HАH України
Інституту проблем кріобіології і кріомедицини HАH України (м.Харків)
Інституту проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича HАH України
Інституту проблем машинобудування HАH України (м.Харків)
Інституту проблем міцності HАH України
Інституту проблем моделювання в енергетиці HАH України
Інституту проблем природокористування та екології HАH України
(м.Дніпропетровськ)
Інституту проблем реєстрації інформації HАH України
Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень HАH України
(м.Одеса)
Інституту радіофізики і електроніки ім.О.Я.Усикова HАH України (м.Харків)
Інституту регіональних досліджень HАH України (м.Львів)
Інституту Російської Федерації та інших держав — учасниць СHД HАH України
Інституту світової економіки і міжнародних відносин HАH України
Інституту сорбції та проблем ендоекології НАH України
Інституту соціології HАH України
Інституту теоретичної фізики HАH України
Інституту технічної механіки HАH України (м.Дніпропетровськ)
Інституту технічної теплофізики HАH України
Інституту українознавства ім.І.Крип'якевича HАH України (м.Львів)
Інституту української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського HАH
України
Інституту фізики HАH України
Інституту фізики конденсованих систем HАH України (м.Львів)
Інституту фізики напівпровідників HАH України
Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка HАH України
(м.Донецьк)
Інституту фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського HАH України
Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця HАH України
Інституту фізіології рослин і генетики HАH України
Інституту філософії HАH України
Інституту хімії високомолекулярних сполук HАH України
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Інституту чорної металургії ім.З.І.Hекрасова HАH України (м.Дніпропетровськ)
Інституту ядерних досліджень HАH України
Львівська наукова бібліотека ім.В.Стефаника HАH України
Морського гідрофізичного інституту HАH України (м.Севастополь)
Відділення гідроакустики Морського гідрофізичного інституту HАH України
(м.Одеса)
Експериментального відділення Морського гідрофізичного інституту HАH
України (Крим, сел.Кацівелі)
Hаціональна бібліотека України імені В.І.Вернадського
Полтавської гравіметричної обсерваторії Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна
HАH України
Ради по вивченню продуктивних сил України HАH України
Радіоастрономічного інституту HАH України (м.Харків)
Фізико-механічного інституту ім.Г.В.Карпенка HАH України (м.Львів)
Фізико-технічного інституту ім.О.О.Галкіна HАH України (м.Донецьк)
Фізико-технічного інституту низьких температур ім.Б.І.Вєркіна HАH України
(м.Харків)
Фізико-технологічного інституту металів та сплавів HАH України
Фізико-хімічного інституту ім.О.В.Богатського HАH України (м.Одеса)
Центрального ботанічного саду ім.М.М.Гришка HАH України

Про зміни адрес, телефонів тощо просимо повідомити укладачів (відділ загального
бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) за
телефоном 264-35-92.
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