
Бібліотеки України 
 
Національні бібліотеки 
1. Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого 
http://nplu.org/ 

 
2. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського 
http://www.nbuv.gov.ua/ 

 
3. Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника 
http://www.lsl.lviv.ua/ 

 
4. Національна історична бібліотека України 
https://nibu.kyiv.ua/ 

 
5. Національна наукова медична бібліотека України 
https://library.gov.ua/ 

 
6. Національна бібліотека України для дітей 
http://www.chl.kiev.ua/ 

 
Державні бібліотеки 
1. Державна бібліотека України для юнацтва 
http://www.4uth.gov.ua/ 

 
2. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О.Сухомлинського 
http://dnpb.gov.ua/ua/ 

 
3. Державна науково-технічна бібліотека України 
https://dntb.gov.ua/ 

 
4. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка 
http://korolenko.kharkov.com/ 

 
5. Центральна державна науково-технічна бібліотека гірсько-металургійного комплексу 
України 
http://www.cgntb.dp.ua/ 
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Галузеві бібліотеки 
1. Науково-технічна бібліотека Головної астрономічної обсерваторії НАН України 
https://www.mao.kiev.ua/index.php/ua/bibliomain 

 

2. Державна архівна служба України 
http://www.archives.gov.ua/ 

 

Обласні і регіональні універсальні наукові бібліотеки 

1. Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва 

http://www.library.vn.ua/ 

 

2. Волинська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олени Пчілки 

http://ounb.lutsk.ua/ 

 

3. Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека імені Первоучителів 
слов’янських Кирила і Мефодія 

https://www.libr.dp.ua/ 
 
 
4. Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олега Ольжича 

http://www.lib.zt.ua/ 

 

5. Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка 

http://www.biblioteka.uz.ua/ 

 

6. Луганська обласна універсальна наукова бібліотека 

http://library.lg.ua/uk 

 

7. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека 

http://libr.rv.ua/ 

 

8. Сумська обласна універсальна бібліотека 

http://www.ounb.sumy.ua/ 

 

9. Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека 

http://library.te.ua/ 

http://www.mao.kiev.ua/library.html
https://www.mao.kiev.ua/index.php/ua/bibliomain
http://www.archives.gov.ua/
http://www.library.vn.ua/
http://www.library.vn.ua/
http://ounb.lutsk.ua/
http://ounb.lutsk.ua/
http://www.libr.dp.ua/
https://www.libr.dp.ua/
http://www.lib.zt.ua/
http://www.lib.zt.ua/
http://www.biblioteka.uz.ua/
http://www.biblioteka.uz.ua/
http://www.library.lg.ua/
http://library.lg.ua/uk
http://libr.rv.ua/
http://libr.rv.ua/
http://www.ounb.sumy.ua/
http://www.library.te.ua/
http://library.te.ua/


10. Харківська обласна універсальна наукова бібліотека 

http://library.kharkov.ua/ 

 

11. Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека 

http://www.ounb.km.ua/ 

 

12. Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Т.Г. Шевченка 

http://library.ck.ua/ 

 

13. Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Івасюка 

http://www.library.cv.ua/ 

 

14. Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка 

http://libkor.com.ua/ 

 

Обласні бібліотеки для юнацтва 

1. Волинська обласна бібліотека для юнацтва 

http://voub.at.ua/ 

2. Луганська молодіжна бібліотека 

http://lyl.lg.ua/ 

3. Тернопільська обласна бібліотека для молоді 

https://tobm.org.ua/ 

 

Обласні бібліотеки для дітей 

1. Дніпропетровська обласна бібліотека для дітей 

http://biblio-child.dp.ua/ 

 

2. Житомирська обласна бібліотека для дітей 

http://childlibr.org.ua/ 

 

3. Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва 

http://www.zodub.uz.ua/ 
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4. Львівська обласна бібліотека для дітей 

http://lodb.org.ua/ 

 

5. Тернопільська обласна бібліотека для дітей 

http://odb.te.ua/ 

 

6. Черкаська обласна бібліотека для дітей 

http://chobd.ck.ua/ 

 

7. Чернігівська обласна бібліотека для дітей 

http://ostrovskogo.com.ua/index/nasha_biblioteka/0-7 
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