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Назаревський О.  Бібліотека І.Н.О. / О. Назаревський // Кузня 
освіти. – 1928. - № 2. – С. 26-27.



«…у 1936–1938 роках, В. Осьмакові вдалося блискуче завершити один з небагатьох у Києві
архітектурних ансамблів – університетського кварталу вулиці Володимирської. Він тактовно
підтримав започаткований Вікентієм Беретті та продовжений його сином, Олександром
Беретті, потім Павлом Альошиним задум прикрасити одну з головних вулиць міста
спорудами репрезентативними, класичними за призначенням та архітектурою. Відтак обабіч
пізньокласицистичного старого корпусу Університету, винятково завдячуючи хистові та
бездоганному артистичному смакові зодчого В. Осьмака, постали дві однакові, симетрично
винесені дещо вперед нові споруди : публічна бібліотека (вул. Володимирська, 62 – нині філія
№1 Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського) та корпус гуманітарних кафедр
університету (вул. Володимирська, 58 – нині університетська бібліотека ім.
М. Максимовича). Квартал набув завершеного і довершеного архітектурного обличчя,
ставши окрасою цілого Києва».

Малаков Д.В.  Архітектор Осьмак : нездолана шляхетність / Дмитро 
Малаков. – К., 2012. – С. 96–97.





В. Осьмак. Аудиторний корпус університету. Папір, 
олівець, акварель, туш. 1935 р.



Про утворення в системі Київського державного 
університету ім.  Т.Г.  Шевченка самостійної наукової бібліотеки  // 

Збірник наказів та розпоряджень Народного комісаріату освіти 
Української РСР. – 1941. - № 2/3. – С. 2.



15.11.1941, [м. Київ]
[Київський університет].
Наказ Ч. 19/32 ректора Київського університету від 15 листопада 1941 р.
Про штатний розклад Університету. Серед співробітників: доцент М. В. Геппенер

(позаштатно, історично-філологічний факультет), завкафедрою О. Оглоблін,
завкафедрою К. Т. Штепа, Н. Д. Полонська-Василенко, О. О. Назаревський (теорія
літератури), професор М. Ф. Оксіюк (позаштатно, філософія), професор М. Ф. Оксіюк
(позаштатно, філософія), професор, завкафедрою права Л. О. Окіншевич.

У бібліотеці: керівник М. О. Новицька, заступник В. К. Магеровський, заввідділом
Ф. П. Максименко, зав каталогізацією В. В. Топачевська та ін.

Підпис: ректор університету, професор К. Т. Штепа.

Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943) : Дослідження. Анотований 
покажчик. Публікації документів / НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; 

уклад.: Л.А. Дубровіна, Н.І. Малолєтова]. – К., 2004. – С. 220-221.



24.11.1941, м. Київ
Звіт про стан бібліотеки

Київського державного
університету.

Подається загальна
характеристика бібліотеки,
відомості про книжковий фонд
(140 тис. книг), про вивезені в
евакуацію спеціалізовані фонди;
перераховуються бібліотечні
відділи (періодики, студентський)
та спеціалізовані кабінети.
Надається інформація про
конфісковані книги з економіки
представниками вермахту та книг з
геолого-географічного кабінету –
групою д-ра Паульсена.

Підпис: директор бібліотеки
Новицька

Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943) : Дослідження. Анотований 
покажчик. Публікації документів / НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; 

уклад.:  Л.А. Дубровіна, Н.І. Малолєтова]. – К., 2004. – С. 226.



Спалений німцями “червоний” корпус  Київського університету



Визволителі Києва вшановують Тараса Шевченка, 7.11.1943 р.
Скинувши кашкети, стоять (зліва направо): О. Довженко, Г. Жуков, 

М. Бажан, М. Хрущов, Ю. Яновський. Позаду – будинок університетської 
бібліотеки.



ПОСТАНОВА № 931
РАДИ  НАРОДНИХ  КОМІСАРІВ  УКРАЇНСЬКОЇ РСР

1 серпня 1944  року
м. Київ.

Про  поновлення роботи Державної наукової бібліотеки при  Київському
державному  університеті ім. Т.Г. Шевченка

Рада Народних Комісарів УРСР постановляє:
1. Дозволяти Наркомату освіти УРCP поновити роботу Державної наукової бібліотеки при

Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка, як науково-дослідного та науково-
допоміжного бібліотечного закладу.

2. На Державну наукову бібліотеку при Київському держуніверситеті покласти
обслуговування науково-педагогічного персоналу, аспірантів і студентів університету,
наукових працівників, партійний, радянський та господарський актив м. Києва, а також
провадити науково-дослідну роботу в галузі бібліотекознавства.

3. Науковим закладам наркоматів УРСР та Академії наук УРСР виділити та передати
літературу з бібліотечних дублетів і наукові праці власних видань до Державної наукової
бібліотеки при Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка.

4. Зобов’язати всі видавництва УPCР надсилати до Державної наукової бібліотеки при
Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка по три платних примірники своїх
видань.

5. Доручити Наркомату фінансів УРСР і Наркомату освіти УРСР передбачити
асигнування на утримання Державної наукової бібліотеки при Київському державному
університеті ім. Т.Г. Шевченка за окремим кошторисом і титулом.

Заступник голови Ради
народних комісарів УРСР         – Л. Корнієць
Заст. керуючого справами РНК УРСР   – І. Джигомон



нижковий фонд нашої бібліотеки дуже
збіднів внаслідок хазяйнування в університеті
фашистських варварів та їх наймитів під час
тимчасової окупації Києва.

Але добре підібраний штат бібліотеки для
наукових працівників своєю сумлінною працею
створює максимально сприятливі умови для
роботи відвідувачів.

Привертають увагу і справляють хороше
враження невеличкі, але вдало підібрані
книжкові вітрини, що знайомлять читачів з
новинками наукової і художньої літератури.

Від імені відвідувачів бібліотеки виносим
подяку завідувачу бібліотеки тов.
Є. С. Щетинській та працівникам бібліотеки тт.
Н. М. Сисоєвій, О. П. Петренко, Є. А. Койлю,
Є. Ф. Миловидову, які своїм чуйним ставленням
до нас, читачів, допомагають переборювати
труднощі, зв’язані з нестачею книг.

Мірошніков І. Подяка чітачів / І. Мірошніков, А. Погорелова // За радянські 
кадри. – 1946. – 26 груд. (№ 39). – С. 4.

Викладачі і студенти працюють
на відбудові університету



Будівля бібліотеки кінця 1940-х рр.



Читальний зал № 31, кінець 1940-х рр.



Виставка // За радянські кадри. – 1949. –
22 лют. 

«До 135-річчя з дня народження
великого українського поета, ім’я якого
носить наш університет, бібліотека
підготувала велику книжкову виставку, на
якій були експоновані численні видання
творів Т. Г. Шевченка і книги про його
життя і діяльність.

Привертають увагу твори поета,
надруковані радянськими патріотами на
окупованій території в дні німецько-
фашистської навали. У виданнях поем
«Сон» і «Причинна» після
шевченківського тексту надруковані
антифашистські заклики, що звали
радянських людей на боротьбу з
окупантами...».



Наукова бібліотека при університеті весь час
поповнюється новими книгами. Нещодавно
придбано особисту бібліотеку професора нашого
університету В. М. Артоболевського. Зібрано
багато цінної літератури з фауни і флори по
певних історичних періодах. Закаталогізовано 47
тисяч книжкових одиниць іноземної літератури.

Бібліотека приступила до складання
читацького алфавітного каталогу, в доповнення до
систематичного.

До початку літньої сесії буде відкрито новий
читацький зал для студентів.

Напередодні Першого травня бібліотека
організувала виставку «Життя та діяльність
товариша Й. В. Сталіна».

Кузьменко У. С. Нові придбання бібліотеки / У. С. Кузьменко // За 
радянські кадри. – 1953. – 1 трав. (№ 11). – С. 2.

В.М. Артоболевський



Співробітники Наукової бібліотеки, 
середина  1950-х рр.



На ознаменування 150-річчя з дня
народження М. О. Максимовича в Київському
державному університеті імені Т. Г. Шевченка
влаштовано виставку.

Діяльність видатного природознавця,
історика, етнографа і фольклориста
М. О. Максимовича представлена на виставці
численними працями з тих галузей науки.

В окремих розділах – збірники українських
народних пісень, упорядкованих Максимовичем
– філологом, його відгук на поему О. Пушкіна
«Полтава», переклад «Слова о полку Ігоревім»,
ряд статей з мовознавства, кілька праць з історії.

Окреме місце приділене висвітленню
діяльності М. О. Максимовича – першого
ректора Київського університету.

На виставці експонуються висловлювання
Герцена, Бєлінського про українського вченого,
листи Гоголя до нього, фотокопія з листа
Максимовича до Т. Шевченка.

Виставка, присвячена М. О. Максимовичу
// Літературна газета. – 1954. – 16 верес.



Співробітники Наукової бібліотеки, початок 1950-х рр.



“Недавно наукова бібліотека нашого університету
придбала книжки з власної бібліотеки колишнього
викладача університету зоолога В. В. Совинського. Серед
них – старі наукові видання з питань біології та зоології.
Багато книжок належали до В. Совинського іншим
ученим. На окремих творах є цікаві автографи.

У власній бібліотеці київського зоолога зберігався і
твір Іллі Мечникова «Хлебный жук. Болезни личинок
хлебного жука», виданий в Одесі у 1879 році. На книжці є
автограф ученого. У правому кутку розбірливим
почерком чорним чорнилом, що трохи поблякло від часу,
написано: «Николаю Васильевичу Бобрецкому в знак
глубочайшего уважения. Ил. Мечников».

Професор Микола Васильович Бобрецький
працював тоді викладачем кафедри зоології Київського

Назаревський М. Автограф Мечникова / М. Назаревський // За 
радянські кадри. – 1957. – 26 жовт.

університету і деякий час був ректором. У питаннях ембріології Бобрецький був
послідовником Ковалевського і Мечнікова.

Після смерті Бобрецького (1907 рік) твір с автографом Мечнікова потрапив до
бібліотеки В. К. Совинського – батька зоолога. Тепер ця книга зберігається у фондах
наукової бібліотеки університету”.

В.В. Совинський



Університетський  квартал по вул. Володимирській,  1950-ті рр.



«...Поряд з виданнями таких узагальнюючих
бібліографій по історії України слід також видавати
бібліографії праць видатних істориків України - як
радянських, так і дореволюційних. Щодо цього
цінну ініціативу виявила Наукова бібліотека
Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка,
де видають бібліографічні довідники друкованих
праць професорів і викладачів університету. Ці
довідники, як і виданий ще в 1884 р. В.С. Іконніковим
«Биографический словарь профессоров и
преподователей Имп. Университета Св. Владимира
(1834-1884 гг.)», в якому наведено бібліографію праць
професорів університету – істориків, є корисними
посібниками по вивченню історії історичної науки
на України...».

Кац Р. С. Про стан історичної бібліографії на 
Україні / Р. С. Кац, Н. М. Шеліхова

// Український історичний журнал. – К., 1958. 
– № 5.



Коли після визволення Києва від
фашистів університетська бібліотека
поновила свою роботу, в ній
налічувалось лише 6 тисяч книжок.
Минуло 15 років. Тепер бібліотека
стала однією з найбільших у
республіці. Вона має у своєму фонді
понад мільйон книжок.

За радянські кадри. – 1959. – 16 трав.

Співробітники бібліотеки 
друга половина 1950-х рр.

Читальний зал № 12



Кравченко Н. Скромна трудівниця / Н. Кравченко // За 
радянські кадри. – 1960. – 8 берез. (№ 3). 

“Трудове життя Уляни Степанівни Кузьменко,
директора наукової бібліотеки, почалося в важкі роки
встановлення Радянської влади в нашій країні. Але де б
вона не працювала," молода дівчина, весь час мріяла про
навчання.

В 1926 році здійснилася мрія Уляни, її послали
вчитися на робітфак Київського університету.

<...> Після закінчення робітфаку і Московського
історико-філософського інституту Уляна Степанівна
працювала заступником декана філологічного факультету
нашого університету. <...> Перед війною працювала в
Міністерстві освіти УРСР, історичному музеї.

<...> Відгриміли бої, повернулася до мирної праці і
Уляна Степанівна...

А ось уже нанизався десятий рік, як Уляна Степанівна повернулася знову в рідний
університет. Вона бере активну участь у громадській роботі, користується заслуженим
авторитетом серед викладачів, студентів. В творчій праці вона знаходить справжнє щастя.
Кузьменко обрана членом Центральної науково-методичної комісії при Раді Міністрів
СРСР.

Уляна Степанівна не лише сумлінна трудівниця, вона й любляча мати, бабуся. Дуже
радіють її внучки – Наточка і Женя, коли бабуся вдома. Вона завжди приголубить,
розповість щось цікаве.

...Близько сорока років працює ця скромна трудівниця, не відчуваючи втоми”.



Співробітники  наукової  бібліотеки, 1959 р.



Хол  бібліотеки 1959 р.



Петренко Юрій Данилович
– (2.05.1926, м. Васильків Київ. обл.
– 27.02.2007, м. Київ).

Директор Наукової
бібліотеки (1963-1966 рр.). Учасник
Великої вітчизняної війни.



Виставка в приміщенні бібліотеки, 1961 р.



“Не перелічити всіх добрих справ студентської молоді
України. Невичерпна ініціатива, сміливий політ фантазії,
наполегливість у пошуку народжують нові методи
ідеологічної роботи, культурного відпочинку.

Неабияке значення має обмін досвідом. Делегації
студентів та викладачів, семінари, наради, республіканські
табори – все це зміцнює дружні стосунки між вузами,
допомагає перейняти все краще у друзів.

Недавно почав виходити спеціальний бібліографічний
бюлетень, мета якого – збір та розповсюдження інформації
про життя вищої школи республіки.

«Зробити краще надбанням усіх».
– під таким девізом за цю справу взявся колектив

бібліографів наукової бібліотеки Київського державного
університету. Бюлетень виходить раз на місяць. Тут і
відомості про статті з теорії викладання окремих дисциплін
про роботу загальнонаукових факультетів, про нові наукові
видання.

Така концентрація інформаційного матеріалу допоможе
і студентським комсомольським організаціям поліпшити
навчання та громадську роботу,сприятиме дальшому обміну
досвідом між вузами”.

Шишов О. Цікавий бюлетень / О. Шишов
// Молодь України. – 1965. – 3 листоп. 



Виставка в холі  бібліотеки, 1960 р.



У відділах бібліотеки, 1960-ті рр.

У  книгосховищі  Є.А. Койлю

У відділі каталогізації:  Т.В. Мельникова,
В.В. Топачевська, О.М. Кулаковська,

Ю.С. Казанцева

У відділі комплектування  М.М. Ройтенберг



Бібліографічні покажчики складені співробітниками бібліотеки, 1960-ті рр.



Співробітники інформаційно-бібліографічного відділу:
Н. М. Недоступ, Л. О. Колодько, О. Д. Балабанов, В. І. Алексеєнко та ін., 

1960-ті рр.



Недоступ Наталія Михайлівна
(08.09.1923 м. Київ – 03.06.1993, м. Київ).

Кандидат педагогічних наук, директор
Наукової бібліотеки Київського державного
університету ім. Т.Г. Шевченка (1967–
1990 рр.), заслужений працівник культури
УРСР.



Книжкова  виставка в бібліотеці, 1969 р. 



«…Велику частину книжкового фонду бібліотеки університету складають підручники,
навчально-методичні посібники з усіх галузей знань, бо бібліотека покликана, в першу
чергу, подавати повсякденну допомогу студентам в оволодінні науками, забезпечувати їх
необхідною літературою.

Крім навчальної літератури, в фондах Наукової бібліотеки зберігається чимало
стародруків і рідкісних книг, прижиттєвих видань класиків марксизму-ленінізму, видатних
письменників, діячів науки і культури, багато наукових монографій, художніх творів
вітчизняних та зарубіжних авторів.

В бібліотеці широко представлені твори К. Маркса, Ф. Енгельса, В. І. Леніна, матеріали
партійних з’їздів, конференцій, пленумів та ін.

В окрему колекцію збираються наукові праці вчених Київського університету.
Щороку бібліотека одержує понад три тисячі назв періодичних видань українською,

російською та іноземними мовами.
Вже багато років Наукова бібліотека веде досить широкий книгообмін з науковими

установами соціалістичних та капіталістичних країн. З 41-ї зарубіжної країни щороку
надходить певна кількість цінних наукових книжок та журналів.

Наукова бібліотека веде значну бібліографічну роботу. 10–12 тисяч кваліфікованих
довідок з різноманітних проблем науки, техніки, літератури, мистецтва та ін. одержують
читачі у бібліографічному відділі. Щороку збільшується список друкованих бібліографічних
покажчиків ленінської тематики, з історії університету, вищої школи на Україні та ін.

Нашою бібліотекою користуються 22 800 читачів, серед яких понад 18 000 студентів
стаціонару, вечірнього та заочного відділень. Щороку бібліотека видає своїм читачам понад
2 мільйони книжкових одиниць…».

Недоступ Н. М.  Бібліотека – першокурсникам 
/ Н. М. Недоступ // Київський університет. – 1969. – 1 верес.



На науковому абонементі 
бібліотеки В. О. Чумаченко, 

1960-ті рр.



Читальні зали та абонементи  бібліотеки, 1960-ті рр.



Велику і різноманітну
роботу веде колектив
Наукової бібліотеки нашого
університету. Невтомно
працюють друзі книги,
забезпечуючи нормальний
хід навчального процесу,
допомагаючи молодим
науковцям і маститим
ученим у доборі необхідної
літератури, безнастанно
пропагуючи книгу серед
студентської молоді.

Сьогодні ми з особливою приємністю й гордістю повідомляємо, що у Всесоюзному
громадському огляді бібліотек наша книжкова скарбниця завоювала диплом переможця.
Диплом цей нещодавно на засіданні Вченої ради був вручений директорові бібліотеки Н.
М. Недоступ. За вміле керівництво бібліотекою, за чималий особистий внесок у
бібліотечну справу Наталья Михайлівна нагороджена також грамотами МВССО СРСР,
МВССО УРСР, Міністерства культури УРСР. Загалом же грамотами республіканського і
союзного міністерств вищої і середньої спеціальної освіти нагороджено 19 співробітників
бібліотеки.

Вітаємо з нагородою! // Київський університет. –
1971. – 23 квіт.

Л.О. Колодько, Н.В. Воронова, Н.М. Недоступ,  Г.М. Цвєтков





Співробітники інформаційно-бібліографічного відділу

Мінгазутдінова Г.Н., Іофанова Ф.М., 
Глузберг Б.О., Струніна Т.В.,

Шерстюк Л.І., Колодько Л.О.,
Семенова Л.М., Мандрика 

(Орліченко О.П.),
Кракович Ю.Б., Пономарева Т.Н., 

Шевченко (Стрельська) Л.В.
та ін. 



Бібліограф Л. О. Колодько

Заняття зі студентами в 
інформаційно-

бібліографічному відділі , 
1970-ті рр.

Бібліограф Г. Н. Мінгазутдінова



Мовою цифр // Київський університет. –
1970. – 27 черв.

«...1 805 000 примірників творів
художньої та наукової літератури,
періодичної преси має у своїх сховищах
університетська наукова бібліотека.
Сьогодні її послугами користуються
22 400 читачів, яких обслуговують понад
100 працівників...».

Читальний зал для студентів 
гуманітарних факультетів
(кім. № 31), обслуговує Н. О. Манн

Читальний зал наукової літератури (кім. № 12)

Читальний зал періодичних та продовжуваних
видань (кім. № 45)



Читальні зали бібліотеки, 1970-ті рр.



У  каталогах  бібліотеки,
1970-ті рр.



Виставки у бібліотеці, 1970-ті рр.



Співробітники бібліотеки у навчаннях з цивільної оборони  
університету, друга половина 1970-х рр. (В. Г. Чубук 

(Нестеренко),  Р. С. Шерман, Н. В. Кириченко та ін. )



«На Всесоюзному конкурсі студентських
наукових праць 1971 року книжку філологів нашого
університету «Слово, которое вело в бой»
нагороджено медаллю «За кращу студентську наукову
роботу». Сьогодні ми вміщуємо відгуки про цю книгу,
інтерв’ю з її авторами, керівниками <...>.

Н. М. Недоступ, директор Наукової
бібліотеки університету:

– Збірник «Слово, которое вело в бой», так само,
як і складена по матеріалах фронтових газет велика
бібліографія художніх текстів і публіцистики, які
друкувалися в них, – це результат багаторічної
ретельної праці студентів-філологів спільно з
працівниками нашої бібліотеки.

Здійснювати пошуки в архівах і бібліотеках,
правильно оформлювати й описувати знайдений
матеріал неможливо без знань з бібліографії. Тут на
допомогу молодим ентузіастам прийшли наші
бібліографи. Багато разів виїздили разом із
студентами до Москви, Ленінграда, Подольська,
Харкова О.Д.Балабанов, Ю.М.Довгаленко,
Л.О.Колодько, В.Г.Коваленко, багато працювали над
редагуванням і оформленням матеріалів...».

Початок великої роботи : [інтерв’ю ] / С. Крижанівський,
І. Лєбєдєв, І. Я. Заславський [та ін.]// Київський університет. – 1971. – 10 груд.



Бібліотека КДУ – методичний центр
для  вузівських бібліотек УРСР



Виставки в бібліотеці, 1970-ті рр.



Співробітники бібліотеки:
Ю.М. Соколовська,  Л.О. Гальперина, 

Л.С. Халимовська, 1973 р.



Лоцман у книжковому морі // Київський 
університет. – 1978. – 6 берез.

“Головний бібліограф Віра Іванівна
Алексієнко працює в науковій бібліотеці
університету з 1948 року, тобто вже 30 років.
Учасниця Великої Вітчизняної війни, ветеран
праці, Віра Іванівна відзначена багатьма
урядовими нагородами – медалями «За отвагу»,
«За оборону Сталинграда», «За освобождение
Праги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне», «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина».

Працюючи у відділі бібліографії, Віра
Іванівна, як той лоцман, вишукує для відвідувачів
наукової бібліотеки вірний шлях у безмежних
просторах книжкового моря”.



ність, уміння вислухати читача, дати йому кваліфіковану пораду. У відділі сотні тисяч карток.
До того ж, кожен, хто комплектує картотеку, розставляє картки по-своєму, за властивою йому
системою, керуючись при цьому вимогою найбільшої зручності для читача. Іноді пошук
необхідної інформації про книгу нагадує копітке дослідження.

Валентина Чубук – старший бібліотекар відділу комплектування літератури. Завдання
відділу – комплектування бібліотечних фондів художньою літературою, літературою з
питань мовознавства і мистецтва. Про вихід нової літератури повідомляють спеціальні
довідники. Валентина – кваліфікований працівник (у цьому році закінчує Київський
інститут культури). Дівчина користується повагою у своїх колег. Сумлінна працівниця,
добрий організатор, Валентина Чубук не тільки успішно справляється з своїми завданнями, а
і здійснює шефську роботу на заводі «Транссигнал». Комсомольці бібліотеки, а їх тут майже
п’ятдесят, обрали Валентину ватажком завдяки і її людським якостям. Таким, як – щирість,
урівноваженість, чесність, принциповість, уміння спілкуватися з людьми...».

«Олена Павлівна Орличенко, Валентина Чубук,
<...> – працівники Наукової бібліотеки нашого
університету. Одні з кращих її працівників. І
сьогоднішня наша розповідь – про них.

...Олена Павлівна Орличенко працює в
інформаційно-бібліографічному відділі. У бібліотеці
– майже дев’ять років. Кваліфікований спеціаліст,
чуйна людина. Вона займається комплектуванням
картотеки нової літератури. В обов’язки її входить
також безпосередній контакт, спілкування з
читачами, а тут потрібні і такі людські якості як уваж-

Музика О. Чарівниці книжкового храму / О. Музика 
// Київський університет. – 1980. – 3 берез. (№ 8). – С. 3.



Київський університет. – 1985. – 11 січ.



Від бібліотекарів до завідуючих відділами 
бібліотеки... 

В.О. Чумаченко (комплектування 
літератури) та Г.Н. Мінгазутдінова

(інформаійно-бібліографічного), 1985 р.



Недоступ Н.М. Всесоюзна нарада бібліотекарів  / Н.М. Недоступ
// Київський університет. – 1986. – 26 черв. 



Співробітники відділу комплектування літератури,
1980-ті рр.



Співробітники відділу обробки документів
та  каталогізації, 1980-ті рр.



Хол бібліотеки. Виставка, присвячена 150-літтю  університету, 1984  р.



“День кафедри” на підготовчому 
факультеті університету, 1985 р. 

Бібліографи: О. П. Орліченко, 
Т. М. Білоусова,

Ю. Н. Довгаленко,
Ю. Б. Кракович



“Ці привітні дівчата обслуговують
викладачів, співробітників,
старшокурсників, що відвідують науковий
абонемент університетської бібліотеки.
Ліворуч – старший бібліотекар Лариса
Іванушко, праворуч – бібліотекар Леся
Опанасюк. Дівчата розповідають, що їм
подобається робота з людьми, книгами, тому
й працюють в бібліотеці не перший рік”.

Київський університет. – 1986. – 5 груд.



В.Ф. Федоряко

Н.І. Пашковська

Співробітники бібліотеки з читачами, 1987 р.



«У залі каталогів наукової бібліотеки
КДУ завжди багатолюддя. Наш
фотокореспондент О. Сашко зробив
знімок у той момент, коли завідуюча
сектором технічної обробки інформації
Л. М. Зазимко допомагала відвідувачам.
Людмила Миколаївна працює тут вже 16
років. Вона – переможець
соціалістичного змагання. Знає і любить
свою справу».

Київський університет. – 1986. – 23 трав.



“Більше десяти років
працює в науковій
бібліотеці університету
старший бібліотекар
Катерина Степанівна
Кучмай. Досвідчений,
вмілий спеціаліст, мила,
привітна – так говорять
про неї колеги й
відвідувачі. Науковий
читальний зал для
співробітників, де вона
працює, зараз один з
кращих".

У кадрі бібліотека // Київський університет. –
1986. – 17 жовт.



У кімнаті рідкісної книги:
Л.В. Земляк та  О.М. Ковальчук 



Чубук В. Знайомтесь: новий директор бібліотеки / В. Чубук, [знайомство
провела] Леся Іванова // Київський університет. – 1990. – 21 верес. (№ 22). – С. 1.
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