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З 1896 р. у Катеринославі функціонувала бібліо-
тека сімейно-педагогічного гуртка, де відбувалося 
обслуговування дітей.

У 1922 р. при Центральній міській бібліотеці 
імені Жовтневої революції відкрилося дитяче від-
ділення, яке у 1925 р. реорганізовано в Центральну 
міську бібліотеку для дітей та юнацтва.

У 1935 р., відповідно до рішення бюро Дніпро-
петровського обкому КП(б)У від 13 квітня 1935 р., 
бібліотека отримала статус обласної.

Коротка історія бібліотеки

Інформація про приміщення 
бібліотеки

–головна бібліотека області з питань обслугову-
вання дітей, центр читання, спілкування, інформа-
ційного забезпечення та творчого розвитку дітей 
Дніпропетровщини.

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

Кількість бібліотечного фонду – 171 340 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 16 174 осіб.
Чисельність штатних працівників – 50 осіб.

Під час Другої світової війни бібліотеку було ева-
куйовано, а в жовті 1943 р. відновлено її роботу в 
Дніпропетровську.

З 2007 р. бібліотека має сучасну назву.
Знаходиться в підпорядкуванні департаменту 

культури, туризму, національностей і релігій Дніпро-
петровської обласної державної адміністрації.
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До Другої світової війни бібліотека розміщувала-
ся на вул. Дзержинського, 2 (колишня Новодворян-
ська) в будівлі, зведеній за проектом катеринославсь-
кого губернського архітектора Ф. Ф. Булацеля. 

У 1943 р. під час Другої світової війни в будівлю 
бібліотеки влучила бомба – приміщення було зруй-
новано.

З 1943 р., після визволення м. Дніпропетровська, 
обласна бібліотека для дітей спільно з бібліотекою 
для дорослих займала будівлю за адресою вул. Во-
рошилова, 9 (тоді вул. 40-річчя Жовтня, 9), в якій 
знаходиться нині.

Будинок побудований наприкінці 1890-х – почат-
ку 1900-х рр. на колишній вул. Крутогорній, 1 (нині 
Ворошилова). Це був архітектурно багатий міський 



Будівля на вул. Ворошилова, 9. 2012 р.

Читальна зала. 2012 р.

особняк. Перші господарі будівлі невідомі. В 1910 р. 
його господинею була дворянка Анастасія Харченко, 
1911–1912 рр. будинок переданий як придане її дочці 
Надії, яка вийшла заміж за дворянина Івана Галича. 

У 1920-х – на початку 1930-х рр. будинок викори-
стовувався під житло. Із середини 1930-х рр. в ньо-
му розміщувався дитячий садочок № 74 НКВД.

У 1958 р. бібліотека для дорослих отримала влас-
ну будівлю на вул. Ю. Савченка, 10, а приміщення 
на Ворошилова, 9 передане на баланс обласної бі-
бліотеки для дітей. Було проведено ремонт будівлі, 
засклено відкриті веранди, облаштовано автономну 
котельню, проведено перепланування приміщення.

Математична студія. 2012 р.



- площа бібліотеки – 842, 1 м2;
- наявність читальних залів – 3 (150 місць);
- наявність виставкових залів – відсутні (трансфор-
муються із читального залу, абонементу та кори-
дорних приміщень);
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – потребує капітального ре-
монту.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:

Абонемент. 2012 р.

Читальна зала. 2012 р.
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