


 Офіс “Львів – Місто літератури ЮНЕСКО” існує з 2015 року, як частина 
Міського Палацу культури ім. Гната Хоткевича. Місто літератури 
ЮНЕСКО – титул, який присвоюється місту за активну діяльність у сфері 
літератури та, своєю чергою, зобов’язує таку діяльність підтримувати та 
просувати надалі.

  Бути Містом літератури означає увійти до Мережі Творчих Міст 
ЮНЕСКО (UNESCO C  C  N ) і, відтак, сповідувати 
спільні для Мережі цінності та задачі:
– Працювати заради посилення міжнародної кооперації між креативними 
містами ЮНЕСКО;
–– Стимулювати та підтримувати міські ініціативи, що працюють заради 
розвитку креативного та літературного середовища міста, адже це – 
невід’ємний та сталий компонент розвитку міста;
– Сприяти створенню якісних культурних заходів у місті;
– Створювати місця креативності та інновацій, а також розширювати 
можливості для митців та професіоналів у культурному полі;
– Відстоювати загальнолюдські права свободи слова та самовираження.
  
 
  Цінності мережі та Стратегія Сталого Розвитку Міст стали підвалиною 
для того, аби створити програму Львова – Міста Літератури, важлива 
частина якої – сприяння розвитку бібліотек Львова. Ми активно 
працюємо над проєктами, що привертають увагу до бібліотек як до 
третього місця – між домом та роботою. Для нас бібліотеки – місце, що 
об’єднує людей у спільноту – місце для роботи, розвитку та відпочинку.
 



 Централізована бібліотечна система для дорослих м. Львова створена у 
1975 році. Вона об’єднує 32 бібліотеки-філії м. Львова та Львівської ОТГ. 
ЦБСЦБС для дорослих м. Львова – сукупність публічних бібліотек, що містять 
універсальний фонд документів, який нараховує 797,669 примірників на 
різних видах носіїв інформації. Бібліотеки поєднують традиційні та 
електронні інформаційні ресурси, індивідуальні і корпоративні методи 
роботи, вирішують проблеми культурно-просвітницької діяльності, 
впроваджують інноваційні бібліотечні технології.

  Успішність функціонування бібліотек як центру інформації зобов’язує 
бібліотечних фахівців швидко та адекватно реагувати на зміни в 
інформаційних потребах користувачів, удосконалювати форми 
обслуговування, надавати якісне інформаційне консультування, 
розширювати спектр бібліотечно-інформаційних послуг з вивченням та 
використанням новітніх технологій. 

  Знаковими для системи стала організація таких громадських просторів 
як Перша Львівська Медіатека, URBAN-бібліотека, Сенсотека, 
WIKI-бібліотека, SPILNO бібліотека та Бібліотека Сад.

  Останнім часом публічні бібліотеки набули значних змін, основними з 
яких є доступність та відкритість для читачів. Користувач бачить 
бібліотеку як простір для втілення ідей, затишне місце для читання і 
зустрічі з однодумцями. Власне, тому в більшості бібліотек активно та 
успішно функціонують клуби за інтересами, проводяться події, 
майстер-класи, публічні читання, тощо.
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 Методичний бібліотечний центр, який 
акумулює роботу 32 філій 
Централізованої бібліотечної системи 
для дорослих Львівської територіальної 
громади. Знаходиться в ближньому 
центрі. На 5 поверхах працює відділ 
медіатеки, відділ читальних залів, 
абонемент,абонемент, відділ обслуговування 
юнацтва. 
 Є можливість попрацювати за 
комп'ютером, відвідати цікаву лекцію чи 
самому провести подію, майстер-клас. 
Має найбільш фонд з усіх бібліотек 
дорослої системи (понад 130 тис. 
одиниць).

№  3А, 25, 53 №  6

м. Львів,
вул. Мулярська, 2-а

Бібліотека на Мулярській

cbs.libr.lviv@gmail.com

+38 (032) 272-05-81

вт–пт   11:00–19:00
   сб             вихідний
нд          11:00–19:00

W-F

до 70 людей
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 Перший в Україні простір такого 
формату: інтерактивний опенспейс 
нового покоління — це поєднання 
книгозбірні новітніх видань, колекції 
DVD, BLU-RAY та аудіо дисків, 
електронних книжок, мультимедійних 
освітніх програм та інтерактивного 
простору. простору. 
 Складається з трьох ізольованих зон: 
Кіноплоща, ГраVita, Медіа-хол. 
 Є можливість попрацювати за 
комп'ютером, пограти в настільні ігри, 
подивитися кіно, зоорганізувати 
виставку та відвідати навчання. 
 В основі такого місця лежить сучасне 
обладнання й актуалізована база 
корисних медіа ресурсів. 

№  3А, 25, 53 №  6

м. Львів,
вул. Мулярська, 2-а

Перша Львівська 
Медіатека

lvivmediateka@gmail.com

+38 (063) 320-05-64

пн–чт   11:00–20:00
пт            11:00–19:00
сб                  вихідний
нд            11:00–19:00

W-F

150 людей
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 Бібліотека-салон працює у колабора-
ції з арт-центром Павла Гудімова “Я 
Галерея” та наповнює повсякдення 
мистецтвом. 
  Бібліотека розташована у будівлі, яка 
є архітектурною пам’яткою Львова у 
ближньому центрі. В бібліотеці читач 
може пірнути в культуру австрійської 
доби, побачити автентичний п’єц та 
реставровану браму при вході. 
  Це місце не лише для читання книг, 
але й для творчості. Тут часто можна 
побачити художників, які активно 
працюють над новими полотнами. 
  Також, бібліотека розвиває діалог з 
грузинською культурою. Тут можна 
знайти книги про мистецтво, Грузію та 
грузинську культуру. 

№  3А, 44, 46, 37, 54

м. Львів,
вул. Шота Руставелі, 8

Бібліотека-філія N5
імені Акакія Церетелі

library5.tsereteli.lviv@gmail.com

+38 (032) 276-33-59

пн-пт   11:00–20:00
   сб             вихідний
нд          11:00–18:00

W-F

30 людей
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 Бібліотека, що  розташована на двох 
поверхах австрійської будови недалеко 
від Головного залізничного вокзалу, 
зустрічає гостей міста і популяризує ідеї 
патріотичного спрямування та зацікав-
лення у історії. 
  Має унікальні видання про діяльність 
українського підпілля. 
 Бібліотека співпрацює з різними 
молодіжними  та громадськими 
організаціями, відкрита до нових ідей і 
проєктів. 

2а, 10, 16, 26а, 28, 29, 
52, 32, 156, 183, 184а №  

№  

№  

1, 4, 6, 9

22, 27, 29, 30, 32

м. Львів,
вул. Городоцька, 139

Бібліотека Ім. О.Ольжича

olzhych_libr6@ukr.net

+38 (032) 238-22-28

пн–чт   11:00–20:00
пт            11:00–19:00
сб                  вихідний
нд            11:00–18:00

W-F Дитячий
куток

30 людей
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 Невеличка бібліотека, розташована у 
затишному спальному районі. Ідеальне 
місце для неквапливого читання та 
відпочинку. Має велику збірку книг, 
понад 26 тисяч примірників 
різногалузевої сучасної та класичної 
літератури. Бібліотека тісно співпрацює 
з з волонтерськими організаціями, які 
підтримують військових на фронті. Вже 
7 років візитівкою бібліотеки є плетіння 
маскувальних сіток та збір провізії для 
воїнів ООС.
 Бібліотека імені Олега Ольжича 
справді цінує своїх читачів та прагне 
розширити їхні ряди, шляхом ведення 
активної промоційної кампанії у 
соціальних мережах.

№  61 ,17 №  7

м. Львів,
вул. Золота, 40

Бібліотека-філія
Вул. Золота

 lvivpubliclibrary7@gmail.com

+38 (032) 233-34-46

пн-пт   11:00–20:00
сб             вихідний
нд          11:00–18:00

W-F

20 людей
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 Urban бібліотека – сучасна публічна 
бібліотека м. Львова. Це відкритий 
гнучкий простір для натхнення та 
втілення ідей, для саморозвитку та 
самореалізації, для читання і зустрічей.  
Тут є все необхідне для розвитку 
урбаністичної спільноти.
  Тут можна знайти літературу про 
архітектуру, мистецтво та урбаністику. 
Водночас, це майданчик для виставок, 
кінопереглядів, концертів, лекторіїв, 
освітніх проєктів та творчих воркшопів. 
  Найуспішнішим проєктом URBAN- 
бібліотеки можна назвати співпрацю з 
Центром Едукації, що займається 
навчанням впродовж життя – на курси 
Центру можна записатись незалежно від 
віку. 

2А, 15, 24, 38, 43, 114, 138№  

№  №  1, 222, 27, 29, 30, 32

м. Львів,
вул. Устияновича, 4

URBAN-бібліотека

urban_biblioteka

biblioteka8lviv@ukr.net

+38 (032) 261-28-08

пн    вихідний
вт-пт        11:00–20:00
сб- нд       11:00–19:00

W-F

50 людей
Б
іб
л
іо
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 №
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 Вільний, комфортний та безпечний 
простір для навчання, творчого та 
інтелектуального розвитку кожного.
 Невеличка бібліотека стала “місцем 
для своїх”. Сюди не зайдеш просто так, 
але те, що знаходиш, врешті-решт 
знайшовши двері, того вартує.  
  Бібліотека на Балатоні – світло в кінці 
тунелю для тих, хто цінує гарну книгу. 
Тут на поличках поруч стоять сучасна 
українська література та Ніцше з 
Бодріяром. Загалом, тут знайдеться 
книга для будь-якого настрою. 
Бібліотекарі часто тішать своїх 
користувачівкористувачів різними майстер-класами, 
регулярно проводять заходи за межами 
бібліотеки, зокрема небанальні екскурсії 
Львовом та Львівщиною.

№  41, 46, 51, 111, 184 №  33

м. Львів,
вул. Гетьмана 
Мазепи, 11 

Бібліотека на Балатоні

lvivlibrary14@gmail.com

+38 (032) 294-51-95

пн-чт 11:00–20:00
пт 11:00–19:00    
сб        вихідний
нд  11.00-18.00       

20 людей

W-F

Б
іб
л
іо
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ія
 №
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 Бібліотека-філія №15 – це центр 
культурного життя у великому 
промисловому районі, що  організовує 
культурне дозвілля та допомагає у 
вирішенні нагальних проблем жителів 
району.
  Бібліотека вміщає в собі 
інтернет-центр, відділ обслуговування 
юнацтва, абонемент, читальний зал. 
  Діяльність бібліотеки спрямована на 
розвиток та поширення екологічного 
мислення в різних сферах життя. 
Книжковий фонд бібліотеки містить 
літературу на теми свідомого 
споживання та екологічного мислення. 
 Найуспішніші проєкти бібліотеки: 
"Кінотека","Кінотека", "Матусі в декреті", 
"Толерант-простір”, "Під парасолькою", 
Центр Едукації

 №  13, 17, 18, 20, 43, 23 №  23

м. Львів,
вул. Повітряна, 88

Бібліотека На Повітряній

15biblioteka@ukr.net

+38 (032) 267-06-82

пн-пт   11:00–20:00
сб             вихідний
нд          11:00–18:00

W-F Інклюзивний
простір

56 людей
Б
іб
л
іо
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ка
-ф
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 Бібліотека знаходиться в мальовничих 
околицях парку Знесіння.
 На базі бібліотеки діє постійний 
міні-музей “Знесіння” з експозицією про 
історію мікрорайону. 
 Бібліотека співпрацює з катехитич-
ною школою ім. М.Чарнецького. 
  Хитросплетіння філософії, релігії та 
історії відображається на поличках 
бібліотеки. Інформацію про ці науки та 
багато іншого читач знайде в книгозбір-
ні на Старознесенській.

№  25 №  6

м. Львів,
вул.Старознесенська, 56 

Бібліотека на
Старознесенській

biblio16@ukr.net

+38 (032) 252-74-05

пн-чт 11:00–20:00
пт 11:00–19:00    
сб        вихідний
нд  11.00-18.00       

12 людей

Б
іб
л
іо
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іл
ія
 №
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 Діяльність Бібліотеки Pх спрямована 
на популяризацію читання через дизайн 
та медіа, креативні індустрії, поширення 
медіаграмотності. Простір бібліотеки 
спонукає до креативності та надихає до 
пошуку нових прогресивних ідей.
 Це – простір єднання для саморозвит-
куку та творчості, ідей та співпраці. До 
Ваших послуг книжковий фонд 
універсальної тематики у 23 тис. 
примірників: абонемент, читальна зала, 
покриття зони WI-FI, цікаві творчі акції 
та зустрічі. 
  Бібліотека Px тісно співпрацює з 
Молодіжним центром Pixlab. Другий 
поверх будівлі відведений для мульти-
медійних проєктів (зйомки та монтажу 
відео, розробки відеоігор). 

№  52, 156, 183, 184, 184А №  27

м. Львів,
вул. Городоцька,285

Бібліотека Рх

bibliotekafilia17@ukr.net

+38 (032) 262-22-21

пн-пт   11:00–20:00
сб             вихідний
нд          11:00–18:00

W-F

50 людей
Б
іб
л
іо
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ка
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 Сенсотека – це простір спільного 
зростання та місце, де кожен має рівні 
можливості. Ти можеш вчитись, 
проводити своє дозвілля, спілкуватись з 
цікавими людьми, відвідати цікаві 
майстер-класи. На базі Сенсотеки 
проводяться безкоштовні курси 
англійськоїанглійської мови в інклюзивних групах 
(спільно з підлітками з вадами зору), 
арт-терапія спільно з дітьми з аутизмом, 
мистецькі інклюзивні майстер-класи та 
свята, тренінги та семінари. 
 Сенсотека покликана стирати бар'єри 
між людьми, це безпечний інклюзивний 
простір з відповідним маркуванням, 
принтером та книгами шрифтом Брайля 
та відеозбільшувачем для читання, де 
вільно почуваються люди з/без 
інвалідності.

№  53

м. Львів,
вул Уласа Самчука, 22 

Сенсотека

biblioteka18@ukr.net

+38 (063) 45-45-797

пн-чт 11:00–20:00
пт 11:00–19:00    
сб        вихідний
нд  11.00-18.00       

75 людей

W-FДитячий
куток
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 "Творять не тільки письменники, а й 
читачі"
Г. Ібсен
   Затишна, майже домашня, бібліотека 
для зустрічей і спілкування. Бібліотека 
розквітла на першому поверсі серед 
зелених клумб житлового масиву 
“Новий Львів”, в пішій доступності – 
невелике озеро, неймовірно мальовни-
че, доречне місце для релаксу з книгою. 
  Дуже популярний проєкт бібліотеки: 
“Матусі в декреті”

№  13, 16, 27, 53 №  8

м. Львів,
вул. Тернопільська, 9

Бібліотека Нового Львова

bibliolviv23@gmail.com

+38 (032) 270-23-74

пн-чт 11:00–20:00
пт 11:00–19:00    
сб        вихідний
нд  11.00-18.00       

Б
іб
л
іо
те
ка
-ф
іл
ія
 №
23



 Wiki Бібліотека інспірована ідеями 
Вікіпедії — відкритої енциклопедії. Це 
відкритий простір, у якому кожен може 
стати активним учасником творення 
спільних ідей.
 Wiki Бібліотека – осередок вікіпедис-
тів.тів. Бібліотека несе цінності відкритого 
доступу до знань, партисипативності та 
популяризації науки. 
 Бібліотека є флагманом громадських 
активностей на районі. Разом з 
ГОГО “СихівМедіа” бібліотекарі провадять 
якісні зміни для мешканців району 
(еко-рух, змістовне дозвілля для 
молодих батьків в декреті).
 На базі бібліотеки діє Центр Едукації. 

14, 16, 19, 32, 
37, 40 46, 53№  №  4, 8

Б
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л
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ія
 №
25
 /
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I 
бі
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іо
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м. Львів,
пр. Червоної 
Калини , 58 

WIKI бібліотека

+38 (096) 614-10-47

48 людей

пн   вихідний
вт-пт 11:00–20:00
сб          11:00–19:00
нд          11:00–18:00



 Біблотека-філія №28 – це серце 
громади смт. Брюховичі. Оновлений 
зручний простір для роботи, навчання, 
творчого та інтелектуального  дозвілля. 
 На базі бібліотеки діє шаховий клуб 
Брюховичів. Довкола бібліотеки багато-
функціональнефункціональне подвір'я, де можна як 
зіграти у настільні ігри, так і просто 
почитати на лавці. 
 Постійний проєкт бібліотеки – "Кіно-
тека".

№  8, 8А, 22, 144
Б
іб
л
іо
те
ка
-ф
іл
ія
 №
28

смт. Брюховичі, 
вул. Незалежності 
України, 31.

Бібліотека-філія
Брюхович

biblio28lv@gmail.com

+38 (032) 234-68-57

пн-пт 11:00–20:00
сб        вихідний
нд  11.00-18.00       

30 людей



 Бібліотека Сад – це трирівневий 
простір з лекторієм, кухнею, 
коворкінгом. Мансарду бібліотеки 
облаштовано під зону для відпочинку 
дітей і дорослих. Бібліотека має власний 
сад, що створює відповідну особливу 
атмосферу. 
  Тут можна відвідати заходи проєктів 
"Кінотека", "Майстерня Унікальних 
Речей", "Садово-городнього клубу", а 
також "English club".

№  3а, 31, 47а, 61, 131

м. Львів,
вул. Шевченка, 270а 

biblio31@ukr.net

Бібліотека Сад

biblio_sad

+38 (032) 291-39-15

пн-чт 11:00–20:00
пт 11:00–19:00    
сб-нд        вихідний
    

50 людей
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 Бібліотека-філія № 32 – великий 
бібліотечний простір, що розташований 
у районі Скнилівського парку. 
  По сусідству з бібліотекою функціонує 
Чеський Центр у Львові. Спільно з 
центром проводяться різні міжкультурні 
активності: вивчення мов, концерти, 
виставки тощо. 
  На базі бібліотеки є постійно діючий 
волонтерський гурток з вивчення 
англійської мови. 
 Традиційно в бібліотеці відбуваються 
книжкові презентації місцевих авторів. 

13, 14, 16, 18, 21, 25, 
32, 33, 51, 111, 114, 131№   №  22, 23, 30

W-F Дитячий
куток

м. Львів,
вул. Виговського, 79 

Бібліотека на Виговського

publiclibrary32@gmail.com

+38 (032) 292-85-24

пн-пт 11:00–20:00
сб вихідний    
нд        11:00–18:00
    

40 людей
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 Велика сімейна бібліотека з широки-
ми можливостями для проведення 
подій, зустрічей, лекторіїв. Бібліотека 
співпрацює з багатодітними сім’ями. 
  Користувачі бібліотеки можуть 
прийти сюди не лише для того, аби 
почитати, але й відвідати інклюзивний 
гурток “Творча майстерня” та гурток 
робототехніки, заняття з англійської 
мови, майстер-класи різного спряму-
вання та отримати безкоштовні юридич-
ні консультації.ні консультації.

№  4, 8
17, 11, 14, 16, 23, 32, 37, 
38, 40, 41, 53, 116, 154, 
160, 161, 178, 179, 267, 287

№   

м. Львів,
вул. Хуторівка, 24

biblio33@ukr.net

Бібліотека Сихів

+38 (032) 222-22-93

пн-пт 11:00–20:00
сб вихідний    
нд        11:00–18:00
    

57 людей

Б
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л
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33
 



 Бібліотечний простір, навколо якого 
об'єднується громада м. Винники. Місце 
формування інтелектуального середови-
ща та майданчик для діяльності 
громадських організацій і студій, 
творення та реалізації ідей та проєктів 
для розвитку Винник. 
  Це бібліотека, яка творить історію 
міста Винники, мозковий центр міста. 
Бібліотека часто та гостинно приймає 
гостей з усього світу. Тут люблять 
проводити свої презентації імениті 
письменники України, а також, на базі 
бібліотеки працює та творить ЛММГО 
“Золота“Золота молодь Винників”. Діє гурток 
співів, театральна майстерня, шаховий 
клуб

№  5а, 29, 40

W-F Дитячий
куток

м. Винники, 
вул. Галицька, 49 

Бібліотека Винники

publivlibrary34@gmail.com

+38 (032) 296-06-47

пн-пт 11:00–20:00
сб вихідний    
нд        11:00–18:00
    

60 людей
Б
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 Бібліотека на районі позиціонується 
як «третє місце» між роботою та домом з 
можливістю неформального навчання 
та проведення культурного дозвілля. 
Бібліотека працює як платформа 
спільної дії та сусідства з метою 
активізації локальної територіальної 
громади. громади. 
 SPILNO бібліотека відома проєктами 
“Читацький клуб 55+”, “Клуб настільних 
ігор для дітей”, “SPILNO кіноклуб” та 
“English Speaking Club”, Центр Едукації. 

№  33

1а, 7, 9, 17, 25, 28, 31, 39, 41,
 46, 51, 53, 55, 57, 58, 60, 111,
114, 121, 165, 167, 180A, 183, 
184A, 273, 277, 334

№   

м. Львів,
вул. Миколайчука, 1

publiclsbrary37@gmail.com

Spilno бібліотека

+38 (032) 294-40-13

пн-пт 11:00–20:00
сб вихідний    
нд        11:00–18:00
    

60 людей
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 Бібліотека знаходиться в районі, який 
славиться своєю багатошаровою 
давньою історією. Тут довгий час 
працювали і творили освітяни, митці, 
науковці Львівщини. 
  Затишна бібліотека розташована в 
особняку, де знайдеться місце як для 
усамітненого читання, індивідуальної та 
групової роботи, так і проведення 
камерних культурних подій. Кожне 
відвідування – наче коротка відпустка 
на дачу – ти опиняєшся далеко від 
гамірногогамірного міста, в спокійному куточку 
серед оази приватних будинків.
 Бібліотека має багато розважальної та 
відпочинкової  літератури. Тут раді 
бачити як маленьких, так і  дорослих 
читачів. 

№  39

W-F

м. Львів, 
вул. Ніщинського, 27 

Бібліотека на Ніщинського

cbsfilia38n@ukr.net

+38 (032) 224-00-99 

пн-пт 11:00–20:00
сб вихідний    
нд        11:00–18:00
    

20 людей
Б
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 Сімейна бібліотека. Взимку тут 
обігріють чаєм, а влітку подарують 
прохолоду. Тут гостинно приймають 
відвідувачів, незалежно від віку, тож не 
дивно, що зайшовши сюди, завжди 
бачиш купу дітлахів. Малеча має свій 
куточок з розвиваючими іграми та 
останнімиостанніми новинками дитячої 
літератури. 
 Бібліотека піклується про громаду: 
молоді батьки діляться досвідом та 
відпочивають, а активні мешканці райо-
ну планують нові ініціативи покращен-
ня життя під'їзду, вулиці, району. 
 Бібліотека знана, зокрема, проєктом 
"7про: сімейний простір в бібліотеці". 

№  24, 31№  15, 37, 43, 46, 160

м. Львів,
вул. Зелена, 130

biblioteka40@ukr.net

Бібліотека на Зеленій

W-FДитячий
куток

+38 (032) 270-26-34

пн-чт 11:00–20:00
пт        11:00–19:00
сб вихідний    
нд        11:00–18:00

20 людей
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 Затишний простір для навчання, 
спілкування та розвитку дітей, молоді та 
дорослих смт. Рудне. 
 Книгозбірня, що переросла в громад-
ськийський центр. Тут навчають, грають, 
співають, малюють, майструють і 
творять нові сенси. Книги тут оживають 
в різних формах. Опинившись тут 
одного разу, читач обов'язково захоче 
повернутися. 
  Вже багато років бібліотека виступає 
домівкою “ПЛАСТу” в Рудно. Спільно з 
членами “ПЛАСТу” бібліотекарі органі-
зовують концерти, благодійні збори та 
всілякі активності.  
  Проєкти, що реалізуються на базі 
бібліотеки: "3D-простір в бібліотеці 
Рудно", літературно-мистецький гурток 
"Смайлики". 

№  52, 184а, 184, 287

W-F Дитячий
куток

смт. Рудне, 
вул. Короленка, 1

Рудно бібліотека

public41library@gmail.com

+38 (032) 297-96-84

пн-пт 11:00–20:00
сб-нд вихідний      

10 людей
Б
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 Великий 2-х поверховий бібліотечний 
простір сімейного читання, який має 
експозиційну залу для проведення 
виставок, робочу зону та простір для 
навчання. Книгозбірня бібліотеки 
містить унікальні книги про мистецтво. 
  Бібліотека-філія №43 – осередок 
культурного життя мікрорайону. 
 На базі бібліотеки діє інтернет-центр, 
юнацький відділ, відділ абонементу і 
читальний зал. Тут багато місця, що 
дозволяє проводити аматорські та 
професійні концерти місцевих музикан-
тів і танцівників. тів і танцівників. 

№  22, 23А, 25№  3А, 9, 10, 25, 40, 131

м. Львів,
вул. Стрийська, 79

lvivbiblioteka43@gmail.com

Бібліотека на Стрийській

W-FДитячий
куток

пн-пт 11:00–20:00
сб-нд вихідний      
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 Привітна бібліотека у спальному 
районі, простір живого спілкування та 
інтелектуального дозвілля. 
 Містить в собі читальний зал та 
абонемент. Бібліотекарі легко підберуть 
літературу на будь-який смак. 
 На полицях багато сучасної україн-
ської літератури.ської літератури.

№  33, 51 №  22, 30

W-F Дитячий
куток

м.Львів
вул. С.Петлюри, 43

Бібліотека На Петлюри

lvivcbs.libr44@ukr.net

+38 (032) 292-04-13

пн-пт 11:00–20:00
сб вихідний    
нд        11:00–18:00
    

20 людей
Б
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л
іо
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 Бібліотека міста Дубляни - вільний 
простір для читання,  вільного 
спілкування, саморозвитку та культур-
ного дозвілля. 
 Бібліотека була створена в приміщен-
ніні народного дому, але справжня 
революція бібліотеки та її фонду, 
відбулася в кінці 90-х років. Сучасна 
бібліотека стала продовженням тра-
дицій колишніх читалень "Просвіти". 
 На сьогоднішній день фонд бібліотеки 
становить 7000 примірників. 

№  1А, 56, 111, 180А

м. Дубляни,
вул. Хмельницького, 1

dubliany.zhovkvarcbs.
drobchyk@gmail.com

Бібліотека м. Дубляни

W-FДитячий
куток

+38 (032) 292-04-13

пн вихідний 
вт-сб  12:00–19:00    
нд       вихідний
    

8 людей

Б
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л
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л
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 Бібліотека – простір для всіх, що 
покликаний розвивати  різні напрямки 
екологічного мислення. 
 Бібліотека розташована у великому 
відреставрованому двоповерховому бу-
динкудинку з великою прибудинковою 
територією, що влітку перетворюється 
на фестини. 
 В колаборації з Народним домом 
Гряди тут проводяться різні культурно-
масові заходи для громади села. 
 Яскравий проєкт бібліотеки – бібліо-
течні посиденьки. течні посиденьки. 

Жовківський напрямок

W-F Дитячий
куток

с. Гряда, 
Вул. Смеречанського, 73

Бібліотека с.Гряда 
Львівської ОТГ

bibl.griada@gmail.com

пн вихідний 
вт-сб  12:00–19:00    
нд       вихідний
    

12 людей
Б
іб
л
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 Перша згадка про село Зарудці 
відноситься до 1386 року. Бібліотека 
Зарудців – справді затишний куточок 
книголюба. Бібліотечний простір для 
читання, вільного спілкування, 
саморозвитку та культурного дозвілля.
  Завжди привітні бібліотекарі 
підберуть літературу на будь-який смак і 
потребу читача. 

маршрут Львів-Зарудці

с. Зарудці,
вул. Івана Франка, 32

franecka.iruna@gmail.com

Бібліотека с. Зарудці

пн вихідний 
вт-сб  12:00–19:00    
нд       вихідний
    

Б
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 Простір для саморозвитку, відкритого 
спілкування, культурного дозвілля та 
навчання.
  Історія бібліотеки починається ще з 
1908 року, коли тут почала діяти 
хата-читальня “Просвіти”. При читальні 
діяла бібліотека. «Просвіта» працювала 
регулярно, що засвідчують звіти про 
проведені заходи.
  У 1950 році село електрифікували і 
відкрили в ньому бібліотеку. У 2005 році 
книгозбірню перенесли на другий 
поверх будинку, де знаходиться 
Народний дім.

№ 61

с. Підбірці, 
вул. Митрополита 
Яхимовича, 149а

bibl.pidbirci@gmail.com

Бібліотека-філія с.Підбірці

пн вихідний 
вт-сб  12:00–19:00    
нд       вихідний
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 Великі Грибовичі віддалені 8 км на 
північ від Львова і 2 км на захід від 
Дублян. Знаходяться при автомобільній 
дорозі Львів — Жовква. 
 Тут, у центрі містечка, розташована 
селищна бібліотека - центр дозвілля для 
місцевих жителів. 
  Бібліотека з душею та серцем, з бібліо-
текарем, що є поетом та митцем, майс-
тром акторської гри. 
  Кожна потреба читача буде почута, всі 
читацькі смаки задоволені.

Жовківський напрямок

с. Великі Грибовичі,
вул. Стуса, 1А

bovchuk@i.ua

пн вихідний 
вт-сб  12:00–19:00    
нд       вихідний
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 Бібліотека Лисинич – осередок грома-
ди. Це – простір для читання та розвит-
ку, вільного спілкування, культурного 
дозвілля та навчання. 
 Бібліотека приймає активну участь у 
житті села, організовуючи публічні свят-
куваннякування та виставки, проводячи табори 
та майстер-класи. 

№ 29 

с. Лисиничі, 
вул.Шевченка, 48 

8 людей

bibl.lysynychi@gmail.com

пн вихідний 
вт-сб  12:00–19:00    
нд       вихідний
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 Бібліотека сімейного читання, де раді 
бачити читачів від 0 до 102 років. 
 Бібліотечний простір для читання, 
вільного спілкування, саморозвитку та 
культурного дозвілля. 
  Бібліотека розташована в центрі села, 
в адміністративному будинку сільської 
ради. 
 Фонд бібліотеки становить 3816 
примірників книг.

Дитячий
куток

№ 1А, 111, 180А

с. Малехів
вул. Івасюка, 6

demkovych.malehiv@gmail.com

пн вихідний 
вт-сб  12:00–19:00    
нд       вихідний
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 Бібліотека знаходиться неподалік від 
музею-садиби Євгена Коновальця. 
 Активно провадить національно-пат-
ріотичне виховання серед молоді села та 
Львівщини.
 Також, тут проводять чисельні розва-
жальні заходи, святкування Різдва, Ве-
ликодня та державних свят. ликодня та державних свят. 
 У бібліотеці Зашкова раді бачити як 
дорослих, так і дітей, адже тут також 
проводять освітні заходи. 

№ 58, 59

с. Зашків, 
вул.Коновальця, 146

Nataliia.Vehera@gmail.com

пн вихідний 
вт-сб  12:00–19:00    
нд       вихідний
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 Бібліотечний простір для читання, 
вільного спілкування, дозвілля та нав-
чання. 
 Середовище для нових ініціатив, 
проєктів, що покликані сприяти розвит-
ку села. Місце, де панують знання та 
культура. 
  Бібліотека тісно співпрацює з 
Народним домом селища, тож сюди 
можна прийти не тільки для того, аби 
почитати. Щоп’ятниці тут традиційно 
проводять  майстер-класи, а також на 
базі бібліотеки діє гурток рукоділля. 
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1. Центральна дитяча бібліотека (вул. Т.Окуневського, 3)
Центральна дитяча бібліотека м. Львова

+38 (032) 252-31-08
+38 (032) 252-34-13

2. Бібліотека-філія № 3 (вул. М. Хвильового, 3)
Привітна бібліотека на Хвильового,3 +38 (032) 252-93-73

3. Бібліотека-філія № 4 (вул. Антоненка-Давидовича, 10)
Бібліотека для дітей "Сихівська" +38 (032) 222-34-79

4. Бібліотека-філія № 9 (вул. Личаківська, 189)
Позитив-бібліотека "Промінчик" +38 (032) 251-19-83

5. Бібліотека-філія № 10 (вул. Залізняка, 5)
Бібліотека в десятку +38 (032) 238-44-89

6. Бібліотека-філія № 11 (вул. Городоцька, 73)
На дві половини мікс-бібліотека +38 (032) 261-64-02

7. Бібліотека-філія № 13 (вул. Князя Романа, 32)
Дитяча Бібліотека Тринадцять +38 (032) 235-45-94

8. Бібліотека-філія № 19 (вул. Симоненка В., 10)
Під Спільним Дахом +38 (032) 263-90-64

9. Бібліотека-філія № 22 (вул. С. Петлюри, 41)
Компакт-бібліотека +38 (032) 292-45-99

10. Бібліотека-філія № 24 (вул. Дніпровська, 11)
Дитяча бібліотека 24 +38 (032) 275-26-29
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11. Бібліотека-філія № 26 (вул. Окружна, 29)
Дитяча бібліотека на ОКружній +38 (032) 292-63-74

12. Бібліотека-філія № 27 (вул. Б. Хмельницького, 175)
БібліоХаб Під Високим Замком +38 (032) 293-03-10

13. Бібліотека-філія № 29 (смт. Брюховичі, 
  вул. Незалежності України,31)

Дитяча бібліотека-філія №29 +38 (032) 234-68-74

14. Бібліотека-філія № 35 (м.Винники, вул. Шевченка, 2)
Винниківська дитяча бібліотека 35 +38 (032) 296-11-21

15. Бібліотека-філія № 36 (вул. Мишуги, 3)
Пазл-бібліотека для дітей 36 +38 (032) 270-07-81

16. Бібліотека-філія № 42 (вул. Патона, 4/2)
Комфорт-бібліотека для дітей на Патона +38 (032) 262-20-16

17. S  бібліотека №21 (вул. Ковалика, 1)
SMART-бібліотека +38 (066) 795-73-22
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1. Бібліотека Гуманітарних Факультетів ЛНУ 
  (вул. С. Крушельницької, 5)

+38 (032) 261-02- 23

2. Наукова бібліотека ЛНАМ (вул. Кубійовича, 38)
+38 (032) 276-14-12

3. Бібліотека Української Академії Друкарства 
   (вул. Підвальна, 17)

+38 (032) 235-77-21

4. Загальна бібліотека ЛьвДУВС (вулиця Городоцька, 26)
+38 (032) 258-65-49

5. Бібліотека Університету Банківської Справи 
   (проспект В'ячеслава Чорновола, 61)

+38 (067) 795-92-17

6. Бібліотека ЛНУВМБ (вул. Пекарська, 50)
+38 (032) 239-26-24

7. Бібліотека ЛДМА ім. Лисенка  (вул. О. Нижанківського, 5)
+38 (032) 272-36-50

8. Бібліотека ЛТЕУ (вул. Туган-Барановського, 10)
+38 (032) 279-76-21

9. Бібліотека НТШ (вул. Генерала Чупринки, 21)
+38 (032) 234-51-63

10. Львівська обласна науково-медична бібліотека 
   (вул. Руська, 20)

11. Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека 
   (вул. Зелена, 24)

+38 (032) 272-58-00

+38 (032) 275-41-21
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12. Наукова бібліотека ЛНУ ім.І.Франка (вул. Драгоманова, 5)
Наукова бібліотека ЛНУ ім. Івана Франка +38 (032) 275–60–01

13. Львівська обласна універсальна наукова бібліотека
   (проспект Шевченка, 13)

Львівська обласна універсальна 
наукова бібліотека +38 (032) 235-56-09

14. Бібліотека УКУ (вул. Стрийська, 29А)
Бібліотека Українського
Католицького Університету

+38 (032) 240-94-94

15. Львівська національна наукова бібліотека Україна
  імені Стефаника (вул. Стефаника, 2)

Львівська національна наукова бібліотека 
України імені Василя Стефаника

+38 (032) 261-41-21

16. Наукова бібліотека НУЛП (вул. Професорська, 1)
Науково-технічна бібліотека 
НУ "Львівська політехніка"

+38 (032) 258-21-28

17. Наукова бібліотека ЛНМУ ім. Данила Галицького
   (вул. Січових Стрільців, 6)

Наукова бібліотека ЛНМУ 
ім. Данила Галицького

+38 (032) 260-15-04

18. Науково-технічна бібліотека НЛТУ  (вул. Г. Чупринки, 101)
Науково-технічна бібліотека НЛТУ України +38 (032) 237-79-85
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