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Наукова бібліотека ЛНУВМ та БТ ім. С.
З. Ґжицького – галузева бібліотека, в якій
зібрано
документи
з
ветеринарної
медицини та суміжних галузей.
Показники бібліотеки станом на 1 січня
2016 р.
Кількість бібліотечного фонду 346746 пр.
(станом на 2017р)
Кількість користувачів за ЄРК – 5397
особи. Чисельність штатних працівників –
16 осіб.
Коротка історія бібліотеки
Одночасно
з
відкриттям
Львівської
ветеринарної школи у 1881 році почала
працювати
бібліотека.
Першим
її
керівником і одночасно бібліотекарем був
проф.. Антоній Баранський, який працював
на цій посаді до 1889 року. На той час фонд
бібліотеки становив 1740 назв у 2728 томах.
У фонді бібліотеки знаходилась література
з ветеринарії, розведення, медицини і
природознавства, а також цінні періодичні
видання переважно трьома мовами –
польською, німецькою (найбільше) і
французькою.
У
фонді
бібліотеки
зберігається багато цінних подарованих
видань. Бібліотека мала свій Ex libris на
якому зображено собаку і змію, які
вивчають один одного. Цей книжковий
знак використовується бібліотекою до
цього часу.
Назва бібліотеки в різні історичні
періоди:
1881–1897 – Бібліотека Львівської цісарськокоролівської ветеринарної школи;
1897–1919 – Бібліотека Львівської цісарськокоролівської ветеринарної академії;
1919–1941 – Бібліотека Львівської академії
ветеринарної медицини;
–
Бібліотека
Львівського
1941–1942
державного ветеринарного інституту;
1944–1946
–
Бібліотека
Львівського
ветеринарного інституту;
1947–1949
–
Бібліотека
Львівського
державного ветеринарного інституту;
1949–1954
–
Бібліотека
Львівського
ветеринарно-зоотехнічного інституту;
1960–1992
–
Бібліотека
Львівського
зооветеринарного інституту;

1992–1994 – Бібліотека Львівської академії
ветеринарної медицини;
1994–1998 – Бібліотека Львівської академії
ветеринарної медицини ім. С. З. Ґжицького.
З 2007 року Наукова бібліотека Львівського
національного університету ветеринарної
медицини та біотехнологій ім. С. З.
Ґжицького.
Підпорядкування бібліотеки – Міністерство
освіти та науки України; Науковій
бібліотеці ім. М.Максимовича; Науковій
бібліотеці
Львівського
національного
університету
імені
Івана
Франка;
Національна наукова сільськогосподарська
бібліотека НААН України.
Інформація про приміщення бібліотеки
Початково
бібліотека
Львівської
ветеринарної школи розмістилася на
першому поверсі головного корпусу і
займала одну кімнату.

Головний корпус ветеринарної школи, де на першому
поверсі у 1881 році знаходилась бібліотека
(сучасне фото).

У 1893 р. бібліотека отримала нове
приміщення
з 3 кімнат на вул.
Кохановського, 31.

Приміщення бібліотеки на вул. Кохановського,
(станом на 31. 2013 р.)

На
сьогодні
в
Будинку
студентів
ветеринарної
медицини
знаходиться
студентський гуртожиток № 1. На 3-му
поверсі залишилася читальна зала № 2, де
зберігаються стародруки.

Читальна зала № 2 в Будинку студентів ветеринарної
медицини на вул. О. Басараб, 1.

У 30-х роках бібліотека переїхала на вул.
Стальмаха, 1. (тепер вул. О. Басараб 1,
Будинок
студентів
ветеринарної
медицини, ), на 2-му і 3-му поверхах,
займаючи два великих зали і чотири
кімнати.

Читальна зала № 2 в Будинку студентів ветеринарної
медицини на вул. О. Басараб, 1.

З 1961 р. і до сьогодні Наукова бібліотека
знаходиться у новозбудованому головному
корпусі навчального закладу на вул.
Пекарській, 50, що збудований у 1954–1960 рр.
у стилі неокласицизму архітекторами І. В.
Жолтовським, М. П. Сукояном та В. М.
Аникіним.
Будинок студентів ветеринарної медицини на вул. О.
Басараб, 1.

Головний вхід приміщення на вул. Пекарській,50

Читальна зала № 1 на вул. Пекарська, 50. (2013 р).

Тильна сторона приміщення на вул. Пекарській,50
(станом на 2013 р).

Читальна зала № 1 на вул. Пекарська, 50. (2013 р.)

