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ДЗ «ЦДНТБ ГМК України» створена як науко-
во-технічна бібліотека при Міністерстві чорної ме-
талургії УРСР 11 січня 1955 р. (наказ 4К Міністра 
Міністерства чорної металургії УРСР).

За роки існування у зв’язку зі змінами статусу ор-
ганізацій, у підпорядкуванні яких була бібліотека, де-
кілька разів змінювалися статус і назва бібліотеки:

1955 р. – Технічна бібліотека при Міністерстві 
чорної металургії УРСР;

1959 р. – Центральна науково-технічна бібліоте-
ка чорної металургії УРСР;

1962 р. – стає координаційним та методич-
ним центром для науково-технічних бібліотек 
галузі;

1970 р. – покладені функції опорної бібліотеки-
центру міжбібліотечного абонемента науково-тех-
нічних бібліотек галузі;

Коротка історія бібліотеки

Зовнішній вигляд будівлі бібліотеки. 1955 р.

– галузева науково-технічна бібліотека загально-
державного значення, в якій зібрано найбагатший 
фонд документів з питань металургійної, гірничої 
справи та суміжних галузей. ДЗ «ЦДНТБ ГМК Ук-
раїни» – регіональний центр міжбібліотечного об-
слуговування та державний депозитарій з металур-
гії. Є методичним і координаційним центром для 
науково-технічних бібліотек галузі й регіону.

Основні показники бібліотеки 
(станом на 1 січня 2013 р.)

Кількість бібліотечного фонду – 1 557 774 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 109 729 осіб.
Чисельність штатних працівників – 29 осіб.

Державний заклад «Центральна 
державна науково-технічна 

бібліотека гірничо-металургійного 
комплексу України»



У 1911 р. місцеві купці для ділових зустрічей 
побудували клуб комерційного зібрання. Про-
ект будівництва склав губернський архітектор 
С. Ф. Булацель. Будівля була побудована у не-
оруському стилі, двоповерхова, з фігурними вік-
нами, увінчаними шатрами і баштами, але без 
зайвої витонченості.

Після знищення царської влади (1917 р.) будів-
лю реквізовано, проте колишній комерційний клуб 
не втратив своєї культурно-рекреаційної функції: 
у 1930-х рр. тут розмістився аероклуб, пізніше 
частину будівлі реконструювали під кінотеатр, 
а в іншій частині розмістили клуб будівельників. 

1975 р. – покладені функції державного депози-
тарію з металургії та суміжних галузей;

1997 р. – «ЦДНТБ ГМК України» отримала ста-
тус державної науково-технічної бібліотеки гірни-
чо-металургійного комплексу України;

2009 р. – отримала право на обов’язковий при-
мірник з металургії та гірничої справи.

Нині бібліотека знаходиться в підпорядкуванні 
Міністерства промислової політики України.

Інформація про приміщення 
бібліотеки Читальна зала. 1972 р.

Відділ каталогів. 1986 р.



Після Другої світової війни до решти організацій, 
які були в приміщенні, приєдналося спортивне 
товариство «Спартак». У 1950-х рр. будинок від-
дали під обласну філармонію. З 1960 р. у будівлі 
розміщувалися Будинок науково-технічної про-
паганди, Центральне бюро науково-технічної ін-
формації та пропаганди Мінчормету України, при 
якому знаходилася Центральна науково-технічна 
бібліотека Міністерства чорної металургії УРСР. 
Для бібліотеки добудували спеціальне приміщен-
ня площею 1 145,2 м2.

Природно, будівля давно втратила свій колиш-
ній пишний вигляд: реконструкція 2009 р. спро-
стила його і позбавила оригінальності.

У 1974 р. ГПІ «Дніпрогражданпроект» був 
розроблений проект (№11943/2) нової споруди біб-
ліотеки (головний архітектор проекту – В. П. Товс-
тик), який так і не було втілено в життя.

Читальна зала. 2012 р.

Відділ каталогів. 2012 р.



- площа бібліотеки (пристосоване приміщення) – 
1 145,2 м2;
- наявність читальних залів – 2 (250 місць);
- наявність виставкових залів – відсутні (трансфор-
муються із читальних залів, абонемента й коридор-
них приміщень);
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – потребує поточного ре-
монту.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:

Проект нової бібліотеки. 1974 р.
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