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У січні 1954 р. створено Черкаську область. На 
підставі листа Міністра культури СРСР від 11 бе-
резня 1954 р. №1995-17 і листа Міністерства куль-
тури УРСР від 27 березня того ж року Черкаську 
міську бібліотеку було реорганізовано в Черкаську 
обласну бібліотеку для дорослих.

Коротка історія бібліотеки

Інформація про приміщення 
бібліотеки

є головним закладом області у сфері бібліотечно-
інформаційного обслуговування населення, науко-
во-дослідним, координаційним центром бібліотек 
усіх видів та депозитарієм краєзнавчої літератури, 
центром книгообміну і міжбібліотечного абонемен-
та, складовою соціальної інфраструктури області, 
інформаційним і культурним центром. 

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

Кількість бібліотечного фонду – 2 304 147 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 37 030 осіб.
Чисельність штатних працівників – 108 осіб.

Відповідно до рішення виконкому Черкаської 
обласної Ради депутатів трудящих від 31 травня 
1954 р. №538, бібліотеці присвоєно ім’я В. В. Мая-
ковського.

У 1966 р. надано науковий статус.
Згідно з постановою Кабміну України від 

27 березня 2000 р. № 558 бібліотеці присвоєно ім’я 
Т. Г. Шевченка.

Черкаська ОУНБ ім. Т. Шевченка є комунальним 
закладом Черкаської обласної ради, підпорядкована 
управлінню культури Черкаської облдержадмініст-
рації, знаходиться в підпорядкуванні Міністерства 
культури України.

Комунальний заклад «Черкаська 
обласна універсальна наукова 

бібліотека імені Тараса Шевченка» 
Черкаської обласної ради

На початку своєї діяльності бібліотека роз-
міщувалась у приміщенні колишнього магістра-
ту на другому поверсі у п’яти невеликих кімна-
тах. Будівля знаходилася на вул. Карла Маркса, 
14 (нині вул. Дашковича) і використовувалася під 
житлові квартири та організації.

Будинок Черкаського магістрату почали зво-
дити за схемою зразкових проектів, розробле-
них російським архітектором А. Д. Захаровим у 



Відділ виробничої літератури. 2013 р.

1856 р. Будівлю споруджено в архітектурному стилі 
«неоренесанс». Це була двоповерхова споруда з 
підвищенням у крайніх точках, гарними вікнами 
вздовж другого поверху, із цікавими пілястрами та 
підвіконням. Красиві розчленування важками сті-
калися вниз, угорі – архітектурний декор у вигляді 
скромних арочних фризів біля підвіконних ніш. 
Стрілчасті фризи з тонкими важками надавали 
споруді історичності в побудові. Фасадну частину 
будинку магістрату з орнаментальними виступа-
ми було викладено з лекальної цегли. На другий 
поверх вели чудово інкрустовані з обох сторін за-
лізні сходи. Для облицювання коридорів та підло-
ги використовувалася кахельна плитка.

До 1964 р. відбулося поступове відселення 
мешканців із будівлі, за рахунок чого бібліотека 
розширила площу до 500 м2.

Під час забудови центральної частини міста 
у 1980-х рр. будинок був знесений.

У лютому 1964 р. бібліотека переїхала в інше 
пристосоване приміщення – новозбудований жит-
ловий будинок на вул. Ільїна, 285, де зайняла пер-
ший і цокольний поверх площею 1 560 м2, але на-
лежних умов для повноцінного обслуговування 
читачів не було.

Будинок міського магістрату. 1980-ті рр.



З 1970 р. частину книжкового фонду тимчасо-
во було розміщено у новозбудованому приміщен-
ні обласного архіву.

Протягом десяти років порушувалося питан-
ня про будівництво нового приміщення бібліоте-
ки. Відповідно до рішення виконкому Черкаської 
міської Ради депутатів трудящих від 13 вересня 
1965 р. за №701 виділено земельну ділянку під 
будівництво бібліотеки. Проект розроблено філіа-
лом інституту «Діпроцивільпромбуд». Будівництво 
велося БМУ-1 «Черкасижитлобуд» протягом 1971 – 
1973 рр. 14 жовтня 1973 р. бібліотека переселила-
ся в нове типове приміщення на вул. Свердлова, 8 
(нині вул. Байди-Вишневецького, 8). На той час це 
було перше, серед обласних бібліотек, типове 
приміщення обласної бібліотеки.

Бібліотека знаходиться в центрі міста. Має три 
поверхи, цокольна частина наполовину розміще-
на в підвальній частині приміщення. Інтер’єр 
будівлі в належному вигляді: підлога викладена 
декоративною плиткою, стеля – підвісна; вести-
бюль і фойє обкладено тифовою плиткою.

Відділ краєзнавчої літератури та бібліографії. 2013 р.

Відділ зберігання основного фонду. 2013 р.



Вестибюль бібліотеки. 2013 р.

Відділ міського абонемента. 2013 р.

Лекційна зала. 2013 р.

Зала каталогів. 2013 р.



- площа бібліотеки – 4 956 м2;
- наявність читальних залів – 7 (308 місць);
- наявність лекційної зали – 1 (200 місць);
- наявність виставкових залів – відсутні (трансфор-
муються з галузевих відділів, абонемента, вестибю-
лю);
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – задовільний.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:

Літературно-мистецька зала. 2001 р.
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