У Відділі рідкісних книг та рукописів зберігаються цінні особисті
архіви професорів та співробітників Новоросійського, пізніше –
Одеського університету.
У 1965 р. до фондів бібліотеки ОДУ надійшов особистий архів
професора Новоросійського університету М.М.Ланге. Професор М. М.
Ланге (1858-1921) – відомий психолог та філософ. Серед його
рукописів – конспекти лекцій, перші варіанти його докторської
дисертації, рукописи наукових робіт, матеріали, пов'язані з роботою на
посаді директора Одеських Вищих Жіночих Курсів, особисте та ділове
листування. Дуже цінним є наявність у архіві гранок забороненою
російською цензурою частини його магістерської дисертації під назвою
«Французская этика».

Архів М. М. Ланге

Архів відомого українського вченого, історика, географа,
краєзнавця та бібліографа Федора Євстафійовича (Остаповича)
Петруня (1894-1963) був переданий Науковій бібліотеці Одеського
державного університету імені І. І. Мечникова самим власником у
1962 р. разом із книжковим зібранням, що зберігається у якості
іменного фонду університетської бібліотеки.

До складу архіву ввійшли особисті документі Ф. Є. Петруня та
членів його родини, матеріали стосовно наукової роботи дослідника
(виписки, чернетки, варіанти наукових робіт, у тому числі
кандидатської та докторської дисертацій, різноманітні карти Півдня
України та Росії тощо).
Архів Ф. Є. Петруня

Історик, доктор педагогічних наук, один із організаторів
Одеського інституту народної освіти (ОІНО), професор Одеського
державного університету (ОДУ) Артемій Григорович Готалов-Готліб
(1866-1960; справжнє ім’я – Арон Гіршевич Готалов) заповів свій архів
Науковій бібліотеці.

Після смерті дослідника його науковий архів надійшов до фондів
університетської книгозбірні. У архіві зберігаються документи
стосовно наукової діяльності історика та педагога.
Архів А. Г. Готалова-Готліба

Архів відомих одеських бібліографів-краєзнавців В. С.
Фельдмана (1915-2008) і О. Ю. Ноткіной (1923-2007) був переданий
до Наукової бібліотеки ОНУ у 2008 р. До складу архіву входять
рукописні і машинописні тексти доповідей, що готувалися до наукових
конференцій і виступів у Одеському будинку вчених, а також підібрані
за тематикою газетні і журнальні вирізки і ілюстративні матеріали з
книгознавчих і краєзнавчих питань.

Архів В. С. Фельдман та О. Ю. Ноткіной

