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Галина Анатоліївна народилася 4 травня 1956 р. у с. Стадниця
Тетіївського району Київської області. Потяг до увіковічнення
літературної спадщини  скарбів нашого народу спонукав вступити  на
бібліотечний факультет Київського державного інституту культури,
який закінчила у 1980 році.

На даний час Галина Войцехівська  обіймає посаду директора
Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені 
В. Г. Зоболотного.

Г.  Войцехівська є дійсним членом Академії будівництва України,
член-кореспондент Української академії архітектури, лауреат
громадських галузевих премій ім. М. С. Будникова та 
І. В. Моргілевського. Нагороджена Почесною Грамотою Кабінету
Міністрів України (2005 р.).

Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені 
В. Г. Зоболотного – головна книгозбірня державного значення з питань
будівництва та архітектури, одна з провідних бібліотек України. Вона
виконує функції галузевого літературного  депозитарію нашої держави
з питань будівництва та архітектури, галузевого регіонального центру і
водночас міжбібліотечного абонементу з питань будівництва та
архітектури, виступає методичним, науково-просвітницьким та
культурним центром для бібліотек, інформаційних структур та  фахівців
будівельного комплексу України.

Спочатку бібліотека була створена при Президії Академії
архітектури УРСР відповідно до постанови Ради Народних Комісарів
УРСР від 26.03.1944 р. №274 як Наукова бібліотека. Упродовж
існування бібліотека кілька разів змінювала назви та підпорядкування.
На самостійний баланс заклад переведено наказом Держбуду УРСР у
грудні 1989 р. 12 жовтня 1998 року Кабінет Міністрів України
перейменував бібліотеку на честь її фундатора – академіка 
В. Г. Заболотного.Читальний зал бібліотеки

У відділі рідкісної книги та краєзнавства 
директор Г. А. Войцехівська та заступник директора О.П. Пацеля
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Головне надбання бібліотеки і гордість України – унікальний
національний фонд вітчизняної та світової галузевої літератури з
питань архітектури, будівництва, містобудування, образотворчого та
декоративно-ужиткового мистецтва й суміжних з ними наук – історії,
археології, етнографії, економіки багатьма мовами світу. Загальна
кількість примірників більш ніж 400 тис. Серед них – раритетні видання
з історії, теорії архітектури та будівельної техніки, зібрання стародруків
та рідкісних видань ХVI-ХІХ століть. Бібліотека має фонд чинних на
території України нормативних документів  з будівництва.

Фонди бібліотеки використовують підприємства та організації, що
напрямком своєї роботи обрали будівництво та суміжні галузі, фахівці
всіх регіонів України, серед яких будівельники різних кваліфікацій,
архітектори, мистецтвознавці, дизайнери, працівники комунальних
служб, науковці, інженери, студенти галузевих навчальних закладів та
ін. Бібліотечні фонди є базовою інформацією при створенні,
відновленні та збереженні архітектурної спадщини, розробці
нормативних документів, написанні монографій, довідкової літератури
різних напрямків, при створенні кінофільмів. Діяльність Державної
наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Зоболотного
сприяє розробці нових проектів житлових, громадських та
промислових споруд, вирішенню виробничих питань підприємств та
організацій будівельної галузі, проведенню галузевих наукових
досліджень, робіт з реконструкції, реставрації та відновленню пам’яток
вітчизняної культурної спадщини тощо.

Для більш якісного забезпечення користувачів необхідною їм
інформацією ДНАББ ім. В. Г. Заболотного було введено нову форму
роботи: ведення інформаційних бібліотечних рубрик на сторінках
галузевих періодичних видань.

Різнопланова діяльність бібліотеки спрямована на збереження
національних теоретичних та практичних архітектурно-будівельних

знань, на ознайомлення фахівців України з досвідом та сучасними
проблемами світової архітектури та будівництва на прикладі окремих
зарубіжних країн.

Бібліотека – почесний член громадських організацій – Академії
будівництва України та Української академії архітектури. З 1997 р.
разом із Академією будівництва України та КНУБА бібліотека видає
серію історичних нарисів «Видатні українські вчені та
інженери-будівельники» – вийшло 7 випусків.

Гордістю ДНАББ ім. В. Г. Заболотного є створений електронний
каталог, яким читачі можуть користуватися не тільки в бібліотеці, а й в
режимі віддаленого доступу. Для більшого інформаційного
забезпечення фахівців та спілкування з користувачами світу
розроблено веб-сайт бібліотеки, де можна ознайомитися із історією
книгозбірні, структурою, заходами, електронними ресурсами
бібліотеки.

Колектив бібліотеки нагороджено Почесною грамотою Кабінету
Міністрів України (2004 р.).

ДНАББ ім. В. Г. Заболотного
Контрактова площа, 4, м. Київ
Тел./факс.: (044) 417-63-87, 417-65-76, 471-67-42
E-mail: dnabb2004@ukr.net
www.dnabb.org
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