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Шановні колеги, пропонуємо звернути Вашу увагу на сайти, блоги, 

створені в бібліотеках або присвячені бібліотечній проблематиці.  
Деякі з них ведуться для читачів, деякі – для бібліотекарів .Будемо 
раді, якщо ви знайдете цікаву інформацію, зможете налагодити 
зв’язок з колегами, обмінятися цінним бібліотечним досвідом, 
ознайомитися з цікавими розробками книжкових виставок та масових 
заходів бібліотек. 

Давайте вчитися разом як краще використовувати наш бібліотечний 
потенціал в роботі з громадою! 
 
Національні бібліотеки України та бібліотеки загальнодержавного 
значення 

1.  http://profy.nplu.org/ -  розділ ''Бібліотечному фахівцю'' на сайті 

Національної Парламентської Бібліотеки України 
      2.  http://www.4uth.gov.ua/ - Державна бібліотека України для 
юнацтва  
      3.  http://www.chl.kiev.ua/ - Національна бібліотека України для 
дітей 
      4. http://librportal.org.ua/ - Незалежний Бібліотечний 

Інформаційний Портал 
 
Обласні та регіональні універсальні наукові бібліотеки 

1.             http://library.pl.ua/ -  Полтавська обласна універсальна 
наукова бібліотека імені І.П. Котляревського 
2.             http://libgonchar.org/-  Полтавська обласна бібліотека для 

юнацтва імені Олеся Гончара. 
3.             http://www.library.vn.ua -Вінницька обласна універсальна 
наукова бібліотека ім.К.А. Тімірязєва. 
4.            http://ounb.lutsk.ua - Волинська обласна універсальна наукова 
бібліотека ім. Олени Пчілки. 
5.            http://www.libr.dp.ua - Дніпропетровська обласна 
універсальна наукова бібліотека. 

6.            http://www.library.donetsk.ua -Донецька обласна універсальна 
наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської. 
7.            http://www.lib.zt.ua/ -Житомирська обласна універсальна 
наукова бібліотека ім. Ольжича. 
8.            http://www.biblioteka.uz.ua - Закарпатська обласна 
універсальна наукова бібліотека. 



9.            http://www.zounb.zp.ua - Запорізька обласна універсальна 

наукова бібліотека ім. О.М.Горького. 
10.       http://www.lib.if.ua - Івано-Франківська обласна універсальна 
наукова бібліотека ім.І.Франка.  
11.       http://www.library.kr.ua - Кіровоградська обласна універсальна 
наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського. 
12.       http://www.franko.crimea.ua - Кримська республіканська 

універсальна наукова бібліотека ім. І.Франка.  
13.       http://www.library.lg.ua - Луганська обласна універсальна 
наукова бiбліотека ім. О. М. Горького. 
14.       http://www.reglibrary.mk.ua - Миколаївська обласна 
універсальна наукова бібліотека ім. О.Гмирьова.  
15.        http://www.biblio.od.ua/ - Одеська обласна універсальна 

наукова бібліотека ім. М. Грушевського. 
16.        http://libr.rv.ua - Рівненська обласна універсальна наукова 
бібліотека. 
17.        http://sumylib.iatp.org.ua - Сумська обласна універсальна 
бібліотека. 
18.        http://www.library.te.ua - Тернопільська обласна універсальна 

наукова бібліотека. 
19.        http://www.library.kharkov.ua - Харківська обласна 
універсальна наукова бібліотека. 
20.         http://www.lib.kherson.ua - Херсонська обласна універсальна 
наукова бібліотека ім. О. Гончара. 
21.         http://www.ounb.km.ua - Хмельницька обласна універсальна 

наукова бібліотека ім. М.Островського. 
22.                http://library.ck.ua - Черкаська обласна універсальна 
наукова бібліотека ім. Т.Г.Шевченка. 
23.                 http://hosted.sacura.net/library - Чернівецька обласна 
універсальна наукова бібліотека ім. М.Івасюка. 
24.                   http://libkor.cg.ukrtel.net - Чернігівська обласна 
універсальна наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка 

 
 
                    Обласні бібліотеки для юнацтва 

1. http://voub.at.ua -Волинська обласна бібліотека для юнацтва 
2. http://lib.kr.ua - Кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва ім. 
О.М. Бойченка 

3. http://lyl.lg.ua - Луганська обласна бібліотека для юнацтва 



4. http://www.unbib.mk.ua - Миколаївська обласна бібліотека для 

юнацтва 
5.  http://lib.tm.odessa.ua - Одеська обласна бібліотека для юнацтва ім. 
В.В.Маяковського 
6. http://www.molody.ukrwest.net - Рівненська обласна бібліотека для 
юнацтва 
7. http://www.yl.edu.te.ua - Тернопільська обласна бібліотека для 

молоді 
8. http://oub.iatp.org.ua - Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва  
 
                      Обласні бібліотеки для дітей 

1.     http://biblio7.narod.ru - Дніпропетровська обласна бібліотека для 
дітей 

2.     http://childlibr.org.ua/ - Житомирська обласна бібліотека для дітей 
3.     http://www.zodub.uz.ua - Житомирської обласної ради -  
Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва 
4.     http://www.librarychl.kr.ua - Кіровоградська обласна бібліотека 
для дітей ім. А. П. Гайдара 
5.     http://lodb.org.ua - Львівська обласна бібліотека для дітей 

6.     http://chbibl.iatp.org.ua/new/ - Тернопільська обласна бібліотека 
для дітей 
7.     http://www.library.kherson.ua - Херсонська обласна бібліотека для 
дітей 
8.     http://chodb-ck.iatp.org.ua - Черкаська обласна бібліотека для дітей 
9.     http://ostrovskogo.ok.net.ua - Чернігівська обласна бібліотека для 

дітей  
 
   Публічні бібліотеки міст та районів Полтавська область 

    1.  http://lubnilib.blogspot.com/ - Лубенська центральна районна 
бібліотека ім.  Володлимира Малика 
    2.  http://library-public.narod.ru - Центральна публічна бібліотека м. 
Комсомольська 

    3.  http://dik-library.narod.ru - Центральна бібліотека ЦБС 
Диканського району 
Вінницька область 
    4.  http://mybiblio.com.ua - Центральна бібліотека ЦБС міста 
Вінниця 
    5.  http://my-litin.narod.ru/biblioteka.html - Центральна бібліотека 

ЦБС Літинського району 



    6.  http://tulchlb.vn.ua - Центральна бібліотека ЦБС Тульчинського 

району 
Волинська область 
    7.  http://bibl-kiv.org.ua - Центральна бібліотека ЦБС Ківерцівського 
району 
    8.  http://www.kovelbook.com.ua - Центральна бібліотека ЦБС 
Ковельського району   

    9.  http://www.librcs.lutsk.ua - Центральна бібліотека ЦБС міста 
Луцька 
Дніпропетровська область 
    1. http://www.library.dp.ua - Дніпропетровська центральна міська 
бібліотека 
    2.  http://www.childlib.dp.ua – Центральна бібліотека ЦБС для дітей 

м. Дніпропетровська 
Донецька область 
    1.  http://konstlib.net - Центральна міська бібліотека ім. М.Горького 
м. Костянтинівка 
    2.  http://www.lib-krm.org - Центральна бібліотека ім. М. Горького 
ЦБС м. Краматорська 

    1.  http://hc.dn.ukrtelecom.ua/~biblio - Центральна бібліотека ЦБС м. 
Харцизька   
 Закарпатська область 
    2.   http://www.library.mk.uz.ua - Центральна бібліотека ЦБС 
Виноградівського району 
Івано-Франківська область 

     1.  http://www.dcrb.net - Центральна бібліотека ЦБС Долинського 
району 
     2.  http://www.rolib.if.ua - Центральна бібліотека ЦБС 
Рогатинського району 
Київська область 
     1.  http://www.biblioteka.com.ua - Центральна бібліотека ЦБС для 
дорослих м. Біла Церква 

Луганська область 
     1.  http://www.biblru.narod.ru - Центральна бібліотека ЦБС міста 
Рубіжне 
                        Львівська область 

     1.  http://library.sokal.lviv.ua - Центральна бібліотека ім. В. 
Бобинського ЦБС Сокальського району 

Миколаївська область 



     1.  http://www.niklib.com - Центральна бібліотека ім. 

М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва 
Рівненська область 
     1.  http://lib.ukrsd.com.ua - Здолбунівська централізована система 
публічно-шкільних бібліотек 
     2.  http://www.kuzneclib.yard.ru - Кузнецовська міська бібліотека 
для дорослих 

     3.  http://rad.rv.ua - Радивилівська централізована система публічно-
шкільних бібліотек 
     4.  http://www.lviv.uar.net/~libr - Острозька централізована система 
публічно-шкільних бібліотек 
     5.  http://lib.sowa.com.ua - Сарненська централізована система 
публічно-шкільних бібліотек 

     6.  http://libr.rv.ua - Рівненська централізована система публічно-
шкільних бібліотек 
                                Сумська область 

     1.  http://library.sumy.ua - Центральна бібліотека ЦБС м. Суми 
     2.   http://www.okhtyrkalib.iatp.org.ua - Центральна бібліотека ЦБС 
Охтирського району 
                               Тернопільська область 

     1.   http://www.lib-buchach.iatp.org.ua - Центральна бібліотека ЦБС 
Бучацького району 
     2.   http://zal-library.narod.ru - Центральна бібліотека ЦБС 
Заліщицького району 
                                Херсонська область 

     1.  http://www.cls.ks.ua - Центральна міська бібліотека ім. Лесі 
Українки м. Херсона 
     2.   http://www.kalanchakcls.iatp.org.ua - Центральна бібліотека ЦБС 
Каланчацького району 
Крим 
     3.  http://www.orlovka.crimea.ua - Кримська республіканська 
бібліотека для дітей ім. В.Н. Орлова 
                            м. Севастополь 

     1.  http://www.friendlib.iuf.net - Бібліотека Дружби народів філіал № 
14 для дітей м. Севастополя 
     2.  http://www.sevtolib.iuf.net - Центральна міська бібліотека ім. 
Л.Толстого м. Севастополя 
     3.  http://www.childlib.iuf.net - Центральна бібліотека для дітей ім. 

А.Гайдара м. Севастополя 



                                         м. Київ 

     1.  http://www.goloseevolib.iatp.org.ua - Центральна бібліотека ім. 
М.О.Некрасова ЦБС Голосіївського району м. Києва 
     2.  http://lucl.lucl.kiev.ua - Публічна бібліотека ім. Лесі Українки м. 
Київ 
     3.  http://www.msmb.org.ua - Міська спеціалізована молодіжна 
бібліотека „Молода гвардія”   
                  Бібліотеки різного відомчого підпорядкування 

    1.  http://lib.rada.gov.ua - Бібліотека Верховної Ради України 
    2.  http://www.dibu.kiev.ua - Київська Державна історична бібліотека 
України 
    3.  http://www.lsl.lviv.ua - Львівська наукова бібліотека ім. В. 
Стефаника 

    4.  http://www.library.mk.ua - Миколаївська науково-педагогічна 
бібліотека 
    5.  http://www.archives.gov.ua/Archives/index.php - Науково-
довідкова бібліотека Центральних державних архівів України -  
Науково-технічна бібліотека 
    6.  www.mao.kiev.ua/library.html - Головної астрономічної 

обсерваторії НАН України 
    7.  http://www.artlib.iatp.org.ua - Харківська міська спеціалізована 
музично-театральна бібліотека ім. К.С.Станіславського 
    8.  http://khersonml.ukrbiz.net - Херсонська обласна наукова медична 
бібліотека 
      Бібліотеки навчальних закладів 

Донецьк 
1. http://donntu.edu.ua/library_web - Науково-технічна бібліотека 

Донецького національного технічного університету  
2. http://library.dongu.donetsk.ua - Наукова бібліотека Донецького 

національного університету  
Запоріжжя 
1. http://library.zgia.zp.ua - Бібліотека Запорізької державної 

інженерної академії 
2. http://www.zntu.edu.ua/base/Lib/index.html - Бібліотека 

Запорізького національного технічного університету 
3. http://library.zsu.zp.ua - Наукова бібліотека Запорізького 

державного університету 
Київ 



1. http://www.iapm.edu.ua/biz - Міжнародний бібліотечно-

інформаційний центр Міжрегіональної Академії управління 
персоналом  

2. http://library.ntu.edu.ua - Науково-технічна бібліотека 
Національного транспортного університету 

3. http://www.nam.kiev.ua - Бібліотека Національної академії 
управління 

4. http://www.kneu.kiev.ua/U/SERV/BIBL - Бібліотека Київського 
національного економічного університету 

5. http://www.kristti.com.ua - Бібліотека Київського обласного 
інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів  

     6.  http://www.kul.kiev.ua/main-bibl.html - Бібліотека Київського 
університету права 

     7.  http://www.academy.kiev.ua - Бібліотека Української академії 
державного управління при Президентові України 
     8.  http://www.library.univ.kiev.ua - Наукова бібліотека ім. 
М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка 
     9.  http://lib.nau.edu.ua - Науково-технічна бібліотека національного 

авіаційного університету 
    10. http://library.nuft.kiev.ua - Науково-технічна бібліотека 
національного університету харчових технологій  
    11. http://www.library.ntu-kpi.kiev.ua - Науково-технічна бібліотека 
ім. Г.І.Денисенка Національного технічного університету „Київський 
політехнічний інститут” 

    12. http://www.academy.kiev.ua/lib_about.html - Національна академія 
державного управління при Президентові України 
Крим 

     1.  http://www.abris.crimea.ua - Наукова бібліотека Таврійського 
національного університету ім. В.І.Вернадського 
Миколаївщина 
     1.  http://www.usmtu.edu.ua/divisions/library - Бібліотека 

національного університету кораблебудування імені адмірала 
Макарова 
Луганщина 

     1.  http://lib.luguniv.edu.ua - Бібліотека Луганського університету 
імені Тараса Шевченка 



     2.  http://www.library.snu.edu.ua - Наукова бібліотека 

східноукраїнського національного університету імені Володимира 
Даля 
Львів 
     1.  http://www.franko.lviv.ua/library - Наукова бібліотека Львівського 
національного університету імені Івана Франка 
     2.  http://library.ucu.edu.ua - Бібліотека Українського Католицького 

університету 
Одеса 
     1.  http://www.osmu.odessa.ua - Бібліотека Одеського національного 
морського університету 
     2.  http://libonu.od.ua - Наукова бібліотека Одеського національного 
університету ім. І.І.Мечникова 

Полтавщина 
     1.  http://www.lubny.poltava.ua - Бібліотека Полтавського 
університету споживчої кооперації України  
Суми 
     1.  http://library.sumdu.edu.ua - Бібліотека Сумського державного 
університету 

     2.  http://lib.academy.sumy.ua - Бібліотека Української академії 
банківської справи 
Тернопіль 

     1.  http://www.tnpu.edu.ua/php/library - Бібліотека Тернопільського 
державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка  
Харків 

     1.  
http://www.ukrfa.kharkov.ua/www/page.php?s_lang=ukr_&cat_id=36 - 
Бібліотека національного фармацевтичного університету  
     2.  http://zoovet.kharkov.ua/ukr/ilc/libr/index.html - Бібліотека 
Харківської державної зооветеринарної академії 
     3.  http://www.ilt.kharkov.ua/bvi/structure/library_r/libr.html - Наукова 
бібліотека фізико-технічного інституту низьких температур НАН 

України 
     4.  http://vet.kharkov.ua - Науковий інформаційно-бібліотечний 
центр з ветеринарної медицини Інституту експериментальної і 
клінічної ветеринарної медицини 
     5.  http://www.kpi.kharkov.ua/library - Науково-технічна бібліотека 
Національного технічного університету „Харківський політехнічний 

інститут”     



      6.  http://www.khadi.kharkov.ua/Library - Науково-технічна 

бібліотека Харківського національного автомобільно-дорожнього 
університету  
7.  http://www.univer.kharkov.ua/main/library/ukr/index.htm - Центральна 
наукова бібліотека Харківського національного університету ім. 
В.Н.Каразіна 
  8.  http://library.tup.km.ua – Бібліотека  Хмельницького державного 

університету  
 
Черкаси 

1. Черкаська обласна універсальна бібліотека ім.Т.Г.Шевченка        
maps.yandex.ua 

                       Районні бібліотеки 

1. Ватутінська міська бібліотека для дорослих 
http://vatutine-bibl.edukit.ck.ua 

2. Городищенська районна центральна бібліотека ім. В. Симиренка 
www.horodysche-crb.edukit.ck.ua 

3. Драбівська районна бібліотека 
www.drabivcult.at.ua/index/rajonna_biblioteka/0-12 

4. Жашківська районна центральна бібліотека 
www.zhashkivrcbs.jimdo.com 

5. Звенигородська районна центральна бібліотека ім. Ю. С. 
Кримського 

www.zvenygorodka-biblioteka.edukit.ck.ua 
6. Золотоніська районна центральна бібліотека 

www.biblio-zolo.weebly.com 
7. Кам'янська районна центральна бібліотека ім. О. С. Пушкіна 

http://www.kamianka-crb.edukit.ck.ua 
8. Канівська міська бібліотека імені Т. Г. Шевченка 

www.kaniv-biblioteka.edukit.ck.ua 
9. Катеринопільська районна центральна бібліотека 

www.katerlib.at.ua 

10. Корсунь-Шевченківська районна центральна бібліотека 
www.korslib.net 

11. Маньківська районна центральна бібліотека 
httр://sites.google.com/site/manklib/ 

12. Монастирищенська районна центральна бібліотека 
http://monastyrysche-cbs.edukit.ck.ua 

13. Смілянська центральна міська бібліотека імені Олени Журливої 

http://www.horodysche-crb.edukit.ck.ua/
http://www.drabivcult.at.ua/index/rajonna_biblioteka/0-12
http://www.zhashkivrcbs.jimdo.com/
http://www.zvenygorodka-biblioteka.edukit.ck.ua/
http://www.biblio-zolo.weebly.com/
http://www.kamianka-crb.edukit.ck.ua/
http://www.kaniv-biblioteka.edukit.ck.ua/
http://www.katerlib.at.ua/
http://www.korslib.net/
https://sites.google.com/site/manklib/
http://monastyrysche-cbs.edukit.ck.ua/


http://smila-mcb.edukit.ck.ua 

14. Тальнівська районна центральна бібліотека 
www.talne.bl.ee 
15. Уманська районна центральна бібліотека 
http://umanska.jimdo.com 
16. Уманська міська бібліотека 
http://uman-csb.edukit.ck.ua 

17. Христинівська районна центральна бібліотека 
http://khrystynivka-biblioteka.edukit.ck.ua 
18. Черкаський районний організаційно-методичний центр 
бібліотечно-краєзнавчої роботи 
http://cherkaskij-romts-bkr.webnede.ru 
19. Черкаська міська центральна бібліотека імені Лесі Українки 

http://cbs.ucoz.ua/ 
20. Чигиринська районна центральна бібліотека 
http://chyhyrynlib.ucoz.ua 
21. Чорнобаївська районна центральна бібліотека 
www.cherlib.org 
22. Шполянська районна центральна бібліотека 

http://shpola-cbs.edukit.ck.ua 
23. Комунальний заклад «Обласна універсальна наукова бібліотека 
імені Тараса Шевченка» Черкаської обласної ради 
www.library.ck.ua 
24. Комунальний заклад «Обласна бібліотека для юнацтва імені 
Василя Симоненка» Черкаської обласної ради 

25. Комунальний заклад «Обласна бібліотека для дітей» Черкаської 
обласної ради 
http://chobd.ck.uawww.symonenkolib.ck.ua

 

Катеринопільська районна бібліотека для дітей 

http://katerlib.at.ua/publ/  (власна сторінка на сайті 

Катеринопільської РЦБС)      

 

http://smila-mcb.edukit.ck.ua/
http://www.talne.bl.ee/
http://umanska.jimdo.com/
http://uman-csb.edukit.ck.ua/
http://khrystynivka-biblioteka.edukit.ck.ua/
http://cherkaskij-romts-bkr.webnede.ru/
http://cbs.ucoz.ua/
http://chyhyrynlib.ucoz.ua/
http://www.cherlib.org/
http://shpola-cbs.edukit.ck.ua/
http://www.library.ck.ua/
http://chobd.ck.ua/
http://katerlib.at.ua/publ/


 

 

 

 

 

 

               Склала пров. бібліограф   Дудар К.П                                                                       
Видавець : 

                                 КЗ Катеринопільська районна  бібліотека          
            20500 смт.Катеринопіль вул. Леніна,46          

            E-mail:_kater.biblioteka@mail.ru 
                          



       


