
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича 
організована у 1834 році. Основою її фондів стали 
колекції ліцеїв, інститутів та приватних осіб. 
Із 1940 року має статус Наукової.
Наукова бібліотека сьогодні є однією з 
найбільших і найстаріших вузівських бібліотек 
із розгалуженою мережею читальних залів і 
абонементів загальною площею понад 6,6 тис. 
квадратних метрів. У її структурі – 22 відділи, 
25 секторів, 17 абонементів, 16 читальних залів.
Щороку відвідують бібліотеку понад 700 тис. 
читачів.
Фонд налічує 3,5 млн. примірників книг, 

періодичних 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. 

навчальної 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 виставляються 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 зібрано понад 7 тисяч унікальних видань.
У «Колекцію наукових праць», яка налічує близько 
8 тис. назв, зібрані монографії, підручники, навчальні 
посібники університетських авторів від дня заснування 
університету св.Володимира. Значна їх частина – книги 
з автографами випускників університету, інших вчених і 
письменників, видатних людей століття.

Бібліотека забезпечує доступ до повнотекстових баз 
даних 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, Informa-
tion Science&Technology Abstracts, Master FILE Premier, 
Newspaper Source, Regional Business News, Medline, 
а також окремих повнотекстових журналів American In-
stitute of Physic, American Physical Society, Emerald.
Користувачі бібліотеки мають можливість користуватися 
фондами понад 30 бібліотек в Україні та електронних 
повнотекстових бібліотек в Інтернеті.
Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка понад півтора століття видає знаний 

в Україні та за її межами «Вісник Київського 

університету» (57 серій), а також понад 30 наукових 

збірників (vydav_poligraph@univ.kiev.ua).


