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Львівська ОУНБ — найбільша в регіоні багатогалузева публічна бібліотека. А це означає,
що вона доступна різним верствам населення для ознайомлення з вітчизняними і
зарубіжними документами. Тому формування повноцінного ресурсного потенціалу для
задоволення широких потреб користувачів є її головним завданням.

Бібліотечний фонд становить 690,44 тис. документів. Загальна кількість нових
надходжень складає 6—8 тис. пр. щорічно. У мовному розрізі фонд документів
представлено виданнями українською (230,51 тис. пр.), російською (336,45 тис. пр.),
польською (47,46 тис. пр.), іноземними (76,02 тис. пр.), зокрема англійською,
болгарською, німецькою, румунською, угорською, французькою, чеською та іншими —
всього 41 мовою.

Кількість назв нових надходжень залишається стабільною і становить 3,0—3,5 тис. пр.
щорічно. Цьому сприяють:
- обласна Програма поповнення бібліотечних фондів (у 2009 р. надійшло 510 пр. на
суму 29,0 тис. грн);
- програма "Українська книга" (2009 р. надійшло 425 пр.);
- обласна Програма підтримки вітчизняного книговидання.

Бібліотека приділяє значну увагу комплектуванню фонду обов'язковим примірником
краєзнавчих документів. За дорученням голови облдержадміністрації від 03.11.1999 р. №
5/10-6037 визначено його обов'язкове надходження до ЛОУНБ. Як обов'язковий
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примірник бібліотека щорічно отримує від 800 до 1000 одиниць друку. Усі видання
краєзнавчого характеру відображені в науково-допоміжному щорічному покажчику
"Львівщина. Літопис краю. Хроніка подій".

Бібліотека тісно співпрацює з видавництвами "Світ", "Каменяр", "Сполом", "Тріада плюс",
"Свічадо", "Новий Світ 2000", "Євросвіт", "Піраміда", "Ліга-Прес", "Знання", "Українські
технології"; Українською книгарнею, книгарнею НТШ; українсько-американським фондом
"Сейбр-Світло"; громадською організацією "Форум видавців".

Співпраця ЛОУНБ з видавництвами зародилася разом із першим Форумом видавців
(1993), а це більше п'ятнадцяти років плідної праці, серйозних консультацій, знайомства
із роботою видавництв, напрямами їхньої діяльності, репертуаром продукції. Ініціатором
цієї роботи став науково-методичний відділ. І сьогодні він залишається центром зв'язків із
видавничою палітрою краю, завдяки яким процес пізнання є безперервним.
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