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Донецька обласна бібліотека
для дітей імені С. М. Кірова
своєю головною місією вважає створення сприятливого середовища для задоволення освітніх, інформаційних, духовних потреб дітей, прилучення
їх до суспільної культури і знань через читання,
збереження субкультури дитинства.
Основні показники бібліотеки
(станом на 1 січня 2013 р.)
Кількість бібліотечного фонду – 228 959 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 14 650 осіб.
Чисельність штатних працівників – 64 особи.

Коротка історія бібліотеки
Бібліотека заснована у грудні 1932 р. як міська.
У 1934 р. реорганізована в дитячу обласну бібліотеку.
У 1939 р. бібліотеці присвоєне ім’я С. М. Кірова.
Під час Другої світової війни знищений довоєнний архів і постраждав бібліотечний фонд. У вересні
1943 р., після визволення Донбасу від німецько-фашистських окупантів, разом з містом стала відроджуватися й бібліотека.

У 1959 р. бібліотека вперше у практиці роботи
дитячих бібліотек країни запровадила обслуговування дітей за віком, поєднавши роботу з певною віковою групою читачів у єдине ціле, на основі раніше
розрізнених абонементів і читальної зали.
1980–1990-ті рр. стали для бібліотеки періодом
наполегливої роботи з оптимізації її організаційної
структури, утвердження статусу інформаційного
і культурно-мистецького центру для дітей.
Сьогодні бібліотека – комунальний заклад культури, що підпорядковується Донецькій обласній раді.

Інформація про приміщення
бібліотеки
З грудня 1932 р. бібліотека знаходилася в одноповерховому невеликому будинку на пл. Пожежній
(нині пл. Дзержинського). Будівля не збереглася.
У січні 1955 р. бібліотека отримала нове приміщення в будівлі Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Н. К. Крупської на
вул. Артема, 84, де знаходиться й донині. У цьому
приміщенні дитяча бібліотека займає три поверхи
лівого крила площею понад 2 000 м².
(Інформацію про будівлю бібліотеки див. у розділі Донецька ОУНБ ім. Н. К. Крупської)

З 28 грудня 1983 р., відповідно до рішення Донецького облвиконкому № 622, будівля бібліотеки
перебуває на державному обліку як пам’ятка архітектури.
Уздовж сходів з першого до третього поверху
представлені картини з історії України, виконані художником Іваном Андрійовичем Чибісовим. Також
дбайливо бібліотека зберігає і барвисті панно, виконані батьком і сином Голощаповими, що знаходяться у відділі обслуговування дошкільників та учнів
1–4 класів.
Будівля, в якій розташовані дві обласні бібліотеки – ДОБ для дітей ім. С. М. Кірова та Донецька ОУНБ ім. Н. К. Крупської, виконана у стилі
«сталінський ампір». Саме цим пояснюється та обставина, що в бібліотеці високі стелі й великі коридори. Щоб маленький читач не розгубився у великих
масштабах будівлі, щоб високі стелі не нависали над
дитиною, використано колірну гамму – стіни у відділах, у коридорах на трьох поверхах і сходи пофарбовані в різні кольори.

Будівля бібліотеки. 1950-ті рр.

Відділ обслуговування дошкільників та учнів 1–4 кл.
(панно, виконане батьком і сином Голощаповими). 2006 р.

Основні характеристики
бібліотечного приміщення:
- площа бібліотеки – 2 318,2 м2;
- наявність читальних залів – 3 (137 місць);
- наявність виставкових залів – відсутні (трансформуються із читальних залів, абонементів, коридорів
та холів);
- стан опалювальної, водопровідної та каналізаційної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – задовільний.
Відділ обслуговування дошкільників та учнів 1–4 кл. 2006 р.

Абонемент для учнів 5–6 кл. 2012 р.

Абонемент для учнів 7–9 кл. 2012 р.

Ігровий майданчик біля відділу обслуговування дошкільників
та учнів 1–4 кл. 2012 р.

Абонемент відділу мистецтв. 2006 р.

Сектор реєстрації користувачів і контролю. 2012 р.

Сходинки на 2-й поверх (художник – І. А. Чібісов). 2006 р.
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