Науково-довідкова бібліотека
Бібліотечний фонд держархіву області налічує 8797 книг та брошур до
якого входять види і типи видань з різних галузей: політична, законодавча,
історична, транспорт, народна освіта, мистецтво, сільське господарство,
торгівля, енциклопедії, словники, довідники адміністративно-територіальний
поділ, путівники, наукові видання тощо.
В бібліотеці зберігаються видання дорадянського, дореволюційного
(1917 року) періоду: Повне зібрання Законів Російської імперії (перше
зібрання 1830 р., друге – 1830-1884 рр., третє – 1885-1912рр.); Збірник
Законів Російської імперії (1832-1916 років ); Зібрання Узаконень та
розпоряджень Сенату (1866-1914 рр.); звіти третього, четвертого скликання
Державної Думи (1907-1913 рр.); доповіді та звіти земських управ, журнали
засідань та збірники губернських, повітових земств; накази корпусу
жандармів (1827-1916 рр.); «Пам’ятні книжки Волинської губернії» (18861917рр.); «Пам’ятні книжки Дирекції народних училищ Волинської губернії»
(1909-1915рр.); «Перший суспільний перепис населення Російської імперії за
1897 рік (1904 р.), матеріали перепису Волинської губернії за 1910 рік;
статистика по різних галузях та роках; устави, проекти, звіти, товариства
допомоги бідним, дозвіл заборони на нерухоме майно (1830-1838, 1851рр.);
інструкції, доповіді, звіти (1913, 1916-1917 рр.), спільні митні тарифи по
європейській торгівлі (1819, 1826, 1886-1887рр.); народна освіта: устави
Волинського товариства виховання дітей (1900, 1902,1916 рр.); звіти про стан
Житомирської чоловічої гімназії (1872-1893рр.). Краєзнавча література «Історико-статистичний опис церков та приходів Волинської єпархії»
(М.І.Теодорович 1888-1889, 1893, 1903), збірники з археології, описи міст,
містечок, сіл повітів Волинської губернії.
Колекція енциклопедій різних галузей, літургічні календарі ЛуцькоЖитомирської єпархії і костьоли Подільської губернії, церковні відомості,
видані при святим Синодом (1888-1917 рр.); колекція «Волинських
єпархіальних відомостей» (1867-1916 рр.); звіти, доповіді ветеринарії
Волинській губернії.
Видання радянського періоду - збірники узаконень та розпоряджень
робітничо-селянського Уряду України (1919-1937 рр.); постанови та
розпорядження центральних українських і місцевих органів влади (1920-1925
рр.); законодавчі видання – щорічні збірники законів та розпоряджень урядів
СРСР та УРСР. Історія міст і сіл УРСР (у 26-ти томах).
Видання періоду незалежності 6 томів видання «Реабілітовані історією»;
12 томів «Книга пам’яті України» Житомирська область, 3 томи «Книга
скорботи України» Житомирська область, 4 томи «Переможці».
Сучасна науково-історична література.

