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Перша міська бібліотека для незрячих читачів 
була відкрита в Києві наприкінці 1936 р.

Після Другої світової війни Київська міська бібліо-
тека для сліпих, якій було присвоєно ім’я Миколи Ос-
тровського, поновила свою роботу 01 грудня 1946 р.

15 червня 1970 р. за рішенням Київської міськради 
бібліотека перейшла у підпорядкування Українсь-
кого товариства сліпих (УТОС).

10 липня 1970 р. Президія центрального Прав-
ління УТОС прийняла рішення: на базі Київської 
міської бібліотеки для сліпих ім. М. Островського 
створити Центральну бібліотеку УТОС як єдиний 
методичний центр по керівництву роботою бібліо-
тек товариства, яких уже налічувалося 79.

Центральна спеціалізована бібліотека для слі-
пих ім. М. Осторовського – таку назву має установа 
з 2003 р.

Коротка історія бібліотеки

Новоутворена бібліотека розміщувалась у шести 
кімнатах на вул. Малій Житомирській, 14.

Після Другої світової війни Київській міській 
бібліотеці для сліпих ім. М. Островського виділе-

Інформація про приміщення 
бібліотеки

 

– реабілітаційний, культурно-просвітницький, ін-
формаційно-бібліографічний та освітньо-виховний 
заклад. Забезпечує безкоштовне користування кни-
гами, звукозаписами, іншими документами інфор-
маційного напряму. Методичний і бібліографічний 
центр бібліотек Українського товариства сліпих, 
бібліотека-депозитарій літератури шрифтом Брайля. 
Основна діяльність бібліотеки полягає в якісному 
бібліотечному та інформаційно-бібліографічному 
обслуговуванні інвалідів зору та членів їхніх сімей, 
здійсненні зв’язків з організаціями та установами, 
що займаються реабілітацією інвалідів зору. 

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

Кількість бібліотечного фонду – 210 244 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 723 особи.
Чисельність штатних працівників – 30 осіб.

Центральна спеціалізована 
бібліотека для сліпих
ім. М. Островського



но одну кімнату площею 65 м² на вул. Червоноар-
мійській, 42.

Для зручності обслуговування читачів було облашто-
вано 5 пунктів видачі літератури: на підприємстві УТОС 
(вул. Совська); у гуртожитку університету ім. Т. Шев-
ченка; у першому Республіканському щелепно-лицьо-
вому шпиталі; в обласному шпиталі інвалідів війни; 
у республіканському хірургічному шпиталі.

Наприкінці 50-х рр. ХХ ст. бібліотека отримала 
нове, значно більше приміщення на вул. Басейній, 10. 
У 1986 р. будинок був знесений.

Будівля, в якій розташована сьогодні бібліотека, 
побудована в 1986 р. Проектні роботи на будівництво 
бібліотеки були виконані організацією «Гипрограж-
данпромстрой», головний архітектор – В. А. Галь-
ченко. Бібліотека розташована в чотириповерховому 
приміщенні, висота 16,47 м, будівельний об’єм – 
10 748 м³, корисна площа – 2 482 м², у т. ч. основна 
площа – 1 951 м²; загальна допоміжна – 531 м².

Матеріал фундаментів і стін: залізобетонні бло-
ки, керамзитобетонні стіни. Матеріал перекриття та 
покриття: залізобетонні панелі, залізобетон.Приміщення бібліотеки на вул. Басейній, 10

У приміщенні читальної зали 
відкрито Інтернет-центр. 2006 р.



- площа бібліотеки (пристосоване приміщення) – 
2 482 м²;
- наявність читальних залів – 1 (34 місця);
- наявність виставкових залів – відсутні (трансфор-
муються із читальної зали, абонемента та коридор-
них приміщень);
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – потребує капітального ре-
монту.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:
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