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Бібліотеку засновано у 1967 р. відповідно до 
наказу Міністерства культури Української РСР від 
27 серпня 1966 р. № 185 на базі районної бібліо-
теки для дітей ім. М. Коцюбинського м. Києва як 
Державну республіканську бібліотеку для дітей.

Створення бібліотеки припадає на період, коли 
в Україні діяла мережа самостійних бібліотек для 
дітей, але не було єдиного республіканського цен-
тру, який би здійснював організаційно-методичне 
керівництво, координував діяльність дитячих біб-

ліотек країни. Із заснуванням бібліотеки було завер-
шено процес організації мережі бібліотек для дітей, 
в основі якого був адміністративно-територіальний 
принцип.

У 1978 р. бібліотеці присвоєно ім’я Ленінського 
комсомолу.

З набуттям незалежності нашої держави (1991 р.) 
бібліотека стала Державною бібліотекою України 
для дітей.

У 2003 р. Указом Президента України від 2 жовт-
ня 2003 р. № 1142/2003 бібліотеці присвоєно статус 
національної.

Бібліотека перебуває у сфері управління Мініс-
терства культури України.Коротка історія бібліотеки

Районна бібліотека для дітей ім. М. Коцюбинсь-
кого м. Києва, на базі якої була утворена Державна 
республіканська бібліотека для дітей, територіально 
знаходилася на вул. Червоноармійській, 66.

За клопотанням Міністра культури УРСР Київсь-
ка міська Рада депутатів трудящих 16 жовтня 1972 р. 
прийняла рішення № 1651, згідно з яким дозволялося 
будувати на першому поверсі житлового будинку на 

Інформація про приміщення 
бібліотеки

– головна дитяча книгозбірня України. Вона є на-
ціональним книгосховищем дитячої літератури, на-
уково-методичним, науково-дослідним, довідково-
бібліографічним, інформаційним і консультаційним 
центром для мережі спеціалізованих бібліотек для 
дітей. 

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

Кількість бібліотечного фонду – 522 510 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 13 072 особи.
Чисельність штатних працівників – 141 особа.

Національна бібліотека України 
для дітей



кооперативних засадах разом з Київським механічним 
заводом приміщення для республіканської бібліотеки.

Після багатьох клопотань директора бібліоте-
ки А. С. Кобзаренко Київська міська рада депутатів 
трудящих 9 квітня 1973 р. приняла рішення № 489 
«Про часткову зміну попереднього рішення», в яко-
му вже йшлося про будівництво вбудовано-прибудо-
ваного приміщення бібліотеки. Будівництво нового 
приміщення розпочалося в 1976 р. і завершилося в 
1978 р. Нове приміщення зведене на житловому ма-
сиві «Нивки» за адресою: вул. Баумана, 60. Оригіналь-
ний проект головного архітектора М. П. Будиловсько-
го і архітектора І. А. Цейтліної було втілено в життя. 
Оформлювали бібліотеку відомі художники та скуль-
птори. Витвори з кераміки – панно «Першодрукарі», 
кімнату казок, квіти у вестибюлі бібліотеки – ство-
рила скульптор-кераміст О. Рапай, металеві кованки 
і кольоровий вітраж – художник О. Миловзоров, гобе-
лен ручного ткацтва – С. Кравченко та Є. Кравченко, 
арку при вході в бібліотеку та бронзову скульптуру 
хлопчика з книжкою – Б. Довгань.

Під час будівництва використано найкращі оздоб-
лювальні матеріали: з Вірменії надійшли рожеві плит-
ки (туф) для оздоблення стін, з Узбекистану – мармур. 
Єреванські майстри виготовили вітражі для вікон, 

Кімната казок

Панно «Першодрукарі»



- площа бібліотеки (пристосоване приміщення) – 
5 037,5 м2;
- наявність читальних залів – 3 (120 місць); 
- зала перегляду відеофільмів – 1;
- актова зала – 1 (140 місць);
- наявність виставкової зали – фойє другого поверху;
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – задовільний.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:

Відділ мистецтв
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а прикарпатські меблярі – читацькі столики спеціаль-
ної конструкції, стелажі та книжкові вітрини; паркет 
отримано з Ківерців Волинської області.


