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Бібліотека заснована 22 травня 1834 р. як Губернсь-
ка публічна бібліотека.

Під час пожежі в будинку Дворянських зборів 
1839 р. фонд бібліотеки було знищено.

14 листопада 1889 р. бібліотека отримала статус 
Міської громадської бібліотеки.

У 1922 р. Дніпропетровській державній публічній 
бібліотеці присвоєно ім’я Жовтневої революції.

У 1934 р. бібліотека отримала статус обласної.
Під час Другої світової війни бібліотечний фонд 

майже повністю знищено.
У 1945 р. бібліотека відновила свою роботу.
Відповідно до рішення сесії Дніпропетровської 

обласної ради № 709-24/V від 14 травня 2010 р. «Про 
затвердження статутних документів окремих облас-
них комунальних підприємств, закладів та установ, 
що належать до спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області», 
Комунальний заклад культури «Дніпропетровська об-
ласна універсальна наукова бібліотека» перейменова-
но в Комунальний заклад культури «Дніпропетровсь-
ка обласна універсальна наукова бібліотека імені 
Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія». 

Коротка історія бібліотеки

– це регіональне книгосховище, де зібрані дру-
ковані видання з усіх галузей знань. Загально-
доступний регіональний науковий, інформа-
ційний та культурно-просвітницький центр, 
основним призначенням якого є забезпечення 
конституційного права громадян на вільний до-
ступ до інформації з усіх галузей знань. Голо-
вний науково-дослідний і соціологічний центр 
у галузі бібліотекознавства та бібліографії, 
науково-методичний і координаційний центр 
для публічних, спеціальних та спеціалізованих 
бібліотек всіх міністерств і відомств Дніпро-
петровської області.

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

Кількість бібліотечного фонду – 3 061 830 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 23 300 осіб.
Чисельність штатних працівників – 151 особа.

Комунальний заклад культури 
«Дніпропетровська обласна 

універсальна наукова бібліотека 
імені Первоучителів слов’янських 

Кирила і Мефодія»



равської (нині просп. К. Маркса, 47), побудованого у 
стилі ренесанс архітектором Д. С. Скоробогатовим. 
Це була триповерхова будівля з пілястрами на дру-
гому і третьому поверхах, із шістьма шатрами, на 
високому цоколі з боку вул. Управської, утвореному 
за рахунок крутого схилу.

У 1902 р. бібліотека отримала власне приміщен-
ня на вул. Московській, 3. Великий кам’яний дво-
поверховий будинок з великим підвалом, з першим 
поверхом, у вигляді високого рустованого цоколя, 
з пілястрами у центральній частині, побудований 
у 1840–1850 рр. як житловий. 

Інформація про приміщення 
бібліотеки

Нині бібліотека розміщена у п’ятьох приміщен-
нях за адресами:

- вул. Ю. Савченка, 10;
- просп. К. Маркса, 18;
- вул. Байкальська, 78;
- вул. К. Лібкнехта, 89;
- вул. Ленінградська, 10.
На початку своєї діяльності бібліотека розташо-

вувалась у будинку Дворянського зібрання, який до 
сьогодні не зберігся. Це був дерев’яний будинок із 
мезоніном і портиком з п’ятьма колонами на го-
ловному фасаді.

З 1889 р. бібліотека знаходилась у будинку Місь-
кої управи на розі просп. Катерининського і вул. Уп- Будинок Міської управи. 1907 р.

Нова назва бібліотеки є дійсною з 3 червня 2010 р. 
після затвердження Статуту бібліотеки та установчих 
документів.

Має статус обласної універсальної наукової бібліо-
теки. 

Підпорядковується департаменту культури, туриз-
му, національностей та релігій Дніпропетровської об-
ласної державної адміністрації.



До початку ХХ ст. знаходився у приватній влас-
ності господарів, які там жили. 

У 1901 р. будинок купив власник Катери-
нославського комерційного банку та розпочав капі-
тальну перебудову придбаної будівлі. Був повністю 
перероблений головний фасад, який став значно 
архітектурно пишніший через багату ліпнину, але 
втратив класичні пропорції й силует. До лівої час-
тини будинку на місці старого входу і проїзду в двір 
було зроблено прибудову для вестибюля і парадних 
сходів. Не менш значними були і внутрішні зміни. 
На першому поверсі з’явилися операційна зала і не-
велика сейфова кімната з негорючими перекриття-
ми. Другий поверх був розділений на кабінети. 

21 червня 1901 р. Катеринославський комер-
ційний банк припинив виплати, і було розпочато 
процедуру оголошення його банкрутом. До цього 
моменту будинок на вул. Московській ще не був 
повністю закінчений. 

У грудні 1901 р. під час обговорення клопотання 
Ради Катеринославської міської громадської біб-
ліотеки про необхідність будівництва спеціальної 
бібліотечної будівлі Міська Дума доручає міському 
голові А. Толстікову придбати будинок Комерцій-
ного банку. Ліквідаційна комісія у справах банку Приміщення на вул. Московській, 3. 2012 р.

Приміщення на вул. Московській, 3. 1905 р.



посприяла міській владі та по купчій, затвердженій 
6 листопада 1902 р., продавши будівлю. 

1903 р. завершено розпочату банком реконструк-
цію. Колишня операційна зала і прилеглі до неї кабі-
нети були перетворені в читальну залу та книгосхо-
вище. На другому поверсі розміщувалися службові 
приміщення та квартира директора. Книгосховище 
займало ще й частину підвалу. Тут же знаходилась 
невелика крамниця, що здавалася в оренду.

У 1925 р. бібліотека отримала приміщення на 
вул. Дзержинського (колишня Новодворянська, 
проект катеринославського губернського архітекто-
ра Ф. Ф. Булацеля).

У 1943 р. під час Другої світової війни в будівлю 
бібліотеки на вул. Дзержинського влучила бомба – 
приміщення було зруйновано.

Будинок на вул. Ю. Савченка, 10, у якому нині 
знаходиться бібліотека, побудований у 1912 р. як 
прибутковий будинок у власності прихожан Хо-
ральної синагоги. З 1930 р. у будинку знаходився 
електромеханічний технікум, для потреб якого 
приміщення було значно переплановано: зробле-
но надбудову, внаслідок чого будівля стала чоти-
риповерховою, прибудовано вестибюль і сходову 
клітку.

Будівля на вул. Дзержинського, 2 (нині будівля 
Академії митної служби України). 2012 р.

Будівля на вул. Ворошилова, 9. 2012 р. 



З 1958 р. будівля знаходилась у веденні Дніп-
ропетровської міськради і цього ж року передана 
Дніпропетровській обласній бібліотеці. Але місця 
для бібліотеки було замало і з 1970-х рр. бібліотеці 
починають надавати інші приміщення у різних час-
тинах міста, що викликає незручності як для ко-
ристувачів, так і для самих бібліотекарів.

У 1975 р. приміщення бібліотеки було зачинено на 
капітальний ремонт і реконструкцію. Відповідно до 
рішення обласного виконкому, бібліотеці тимчасово 
було виділено два поверхи у приміщенні архіву на 
вул. К. Лібкнехта, 89 та у приміщенні на просп. К. Марк-
са, 103, де раніше розташовувався архів.

У 1988 р. бібліотека отримала два поверхи 
у приміщенні історичного міського музею на 
просп. К. Маркса, 18.

Будівництво будинку для міського музею розпо-
чалося на початку 1914 р., але довгий час не виді-
лялися кошти на завершення будівництва. У 1939–
1941 рр. за проектом архітекторів Красносельського 
та Вітліна відбулася добудова будівлі – центральна 
частина приміщення була добудована до трьох по-
верхів та побудований новий корпус. Проведено 
перепланування, значно перероблені фасади і май-
же завершена внутрішня робота. У 1942 р. будів-

Приміщення на просп. К. Маркса, 18. 2013 р.

Відділ абонемента на вул. Байкальській, 78. 2012 р.



лю було здано в експлуатацію як адміністративне 
приміщення для розміщення служб Штадскомі-
саріату. Але будівля простояла недовго – у 1943 р. 
у ході боїв за визволення міста новий корпус пов-
ністю згорів.

Після Другої світової війни у 1947 р. новий 
корпус будівлі був відбудований, і переданий 
проектному інституту Днепротранспроект». Ста-
рий відреставрований корпус будівлі відкрився 
як історичний музей міста.

Тільки у 1988 р. після будівництва нового при-
міщення для проектного інституту будівля на 
просп. К. Маркса, 18 була передана історичному 
музею.

У 1986 р., відповідно до рішення міськвикон-
кому, бібліотеці надано двоповерховий будинок 
на вул. Байкальській, 78, де розмістився відділ 
абонемента.

У приміщенні зберігається основний фонд біб-
ліотеки на двох поверхах.

З 1993 по 2011 рр. бібліотека орендувала площу 
у приміщенні Будинку політпросвіти на вул. Ком-
сомольська, 58.

Приміщення архіву на вул. Ленінградській, 10. 2012 р.

На десятому поверсі зберігається 
фонд періодичних видань бібліотеки.



- площа бібліотеки – 6 592 м2;
- наявність читальних залів – 12 (379 місць);
- наявність виставкових залів – окремі зали відсутні 
(виставки відбуваються у відділах обслуговування 
та коридорних приміщеннях);
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівель – потребують косметич-
ного та капітального ремонту.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:

Читальна зала відділу наукової бібліографії 
та інформації. 2013 р.

Вестибюль бібліотеки на вул. Ю. Савченка, 10. 2013 р.Приміщення архіву на вул. К. Лібкнехта, 89. 2012 р.



Читальна зала. 2013 р.

Центр «Русский мир». 2013 р.

Засідання краєзнавчого клубу у приміщенні бібліотеки 
на просп. К. Маркса, 18. 2012 р.

Тренінговий центр. 2013 р.
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