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Бібліотека сьогодні

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича органі-
зована у 1834 році. Основою її фондів стали ко-
лекції ліцеїв, інститутів та приватних осіб. Із 1940 
року має статус Наукової.

Наукова бібліотека сьогодні є однією з найбіль-
ших і найстаріших вузівських бібліотек із розга-
луженою мережею читальних залів і абонементів 
загальною площею понад 6,6 тис. квадратних ме-
трів. У її структурі – 22 відділи, 25 секторів, 17 або-
нементів, 16 читальних залів.

Щороку відвідують бібліотеку понад 700 тис. 
читачів.

Фонд налічує 3,5 млн. примірників книг, пе-
ріодичних видань та інших видів друкованої 
продукції.	 За	 змістом	 він	 універсальний,	 має	
видання, надруковані 30 мовами світу. У фонді 
нараховується 1,7 млн. наукової та 1,6 млн. на-
вчальної літератури. Щорічно надходить 35-40 
тис. примірників нової літератури, з них книг – 
30 тис., в тому числі близько 20 тис. наукових, 17 
тис. підручників та навчальних посібників, 5 тис. 
періодичних видань, в тому числі понад 500 назв 
книг авторів КНУ. Нові надходження виставля-
ються щотижня для перегляду. Веде книгообмін 
із	 208	організаціями	 з	 України,	 СНД,	 Західної	 та	
Східної Європи, Америки, Азії, Австралії. У 1983 
році створена кімната рідкісної книги, де зібра-
но понад 7 тисяч унікальних видань. У «Колек-
цію наукових праць», яка налічує близько 8 тис. 
назв, зібрані монографії, підручники, навчальні 
посібники університетських авторів від дня за-
снування	університету	св.Володимира.	Значна	їх	
частина – книги з автографами випускників уні-
верситету, інших вчених і письменників, видат-
них людей століття.

Maksymovych University library was founded in 
1834. Lyceum, institute, and private collections made 
its primary stock. It has been referred to as an aca-
demic and research library since 1940. Kyiv National 
University library is now one of the largest and old-
est university libraries with a wide network of read-
ing halls and membership, and the total area of more 
than 6,600 m2. It consists of 22 departments, 25 sec-
tors, 17 subscriber halls, and 16 reading rooms. More 
than 700 thousand readers visit the library every year.

The library stock holds 3.5 million copies of books, 
periodicals, and other printed materials. Being uni-
versal in content, the library stock possesses editions 
printed in 30 languages. The library stock contains 
1.7 million scientific papers and 1.6 million items of 
academic literature.

It annually receives 35-40 thousand items of new 
literature, among which 30 thousand are books, in-
cluding 20 thousand research papers, 17 thousand 
textbooks and manuals, 5 thousand periodicals, and 
500	books	written	by	 the	 university	 teaching	 staff.	
New exhibits are

regularly displayed for review. The library main-
tains book exchange with 208 organizations from 
Ukraine, CIS, Eastern and Western Europe, America, 
Asia, and Australia. In 1983 there was equipped a 
rare book room, which contains more than 7,000 
unique publiations.

“The Collection of Scientific Works”, which makes 
8,000 items, has held monographs, textbooks, man-
uals by university authors since the foundation of 
Saint Volodymyr University. Most of them are books 
autographed by the alumni of the university, scien-
tists and writers, and other prominent people of the 
century.
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The library provides access to full-text databases 
of RSC Publishing, IEEE Computer Society Digital Li-
brary, EBSCO - Academic Search Premier, Business 
Source Premier, ERIC, Green FILE, Health Source-
Consumer Edition, Health Source:

Nursing / Academic Edition, Library, Information 
Science & Technology Abstracts, Master FILE Premier, 
Newspaper Source, Regional Business News, Med-
line, and some full-text

journals of American Institute of Physics, Ameri-
can Physical Society, Emerald.The University library 
subscribers have access to the book stocks of more 
than 30 libraries in Ukraine and full-text electronic 
libraries online.

Taras Shevchenko National University of Kyiv has 
been issuing 20 series of “Kyiv University Bulletin” 
and more than 50 journals for over half a century 
(vydav-oligraph@univ.kiev.ua).

The University has 55 scientific journals. University 
journals are included into international bibliograph-
ic databases:

Scientific journal “Theory of Probability and Math-
ematical Statistics” is published by The American 
Mathematical Society in English.

Scientific journals are included into Ukrainian bib-
liographic database.

The homepages of the University’s scientific jour-
nals can be found on the Maksymovych University 
library website http://www.library.univ.kiev.ua

Бібліотека забезпечує доступ до повнотекстових 
баз даних RSC Publishing, IEEE Computer Society Dig-
ital Library, EBSCO – Academic Search Premier, Busi-
ness Source remier, ERIC, Green FILE, Health Source-
Consumer Edition, Health Source: Nursing/Academic 
Edition, Library, Information Science&Technology 
Abstracts, Master FILE Premier, Newspaper Source, 
Regional Business News, Medline, а також окремих 
повнотекстових журналів American Institute of 
Physic, American Physical Society, Emerald.

Користувачі бібліотеки мають можливість ко-
ристуватися фондами понад 30 бібліотек в Україні 
та електронних повнотекстових бібліотек в Інтер-
неті.Київський національний університет імені Та-
раса Шевченка понад півтора століття видає зна-
ний в Україні та за її межами «Вісник Київського 
університету» (20 серій), а також понад 50 науко-
вих збірників (vydav_poligraph@univ.kiev.ua).

55 наукових видань є фаховими.
Наукові видання університету внесені до між-

народних наукометричних баз даних: 

Наукове видання «Теорія ймовірностей та мате-
матична статистика» перекладається англійською 
мовою «Theory of Probability and Mathematical 
Statistics», що видається американським матема-
тичним товариством.

Наукові видання внесені також до рефератив-
ної бази «Україна наукова».

Сайти наукових видань Університету розміщу-
ються за електронною адресою наукової бібліотеки 
ім. М.Максимовича – http://www.library.univ.kiev.ua

Library

1. Index Copernicus International – http://www.indexcopernicus.com/
2. Ulrich’s Periodicals Directory – http://ulrichsweb.serialssolutions.com
3. EBSCO Information Services - http://www.ebsco.com
4. DOAJ Directory of Open Access Journals http://www.doaj.org
5. Chemical Abstracts Service (Division of
the American Chemical Society) – http://www.acs.org
6. РИНЦ – http://elibrary.ru


