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Бібліотека утворена в 1919 р. за клопотанням ві-
домих діячів культури П. Г. Тичини та В. К. Маге-
ровського.

У квітні 1920 р. бібліотеці присвоєно ім’я 
Т. Г. Шевченка.

У 1964 р., відповідно до рішення Київського 
міського управління культури, бібліотеку реоргані-
зовано в Центральну міську бібліотеку для дітей.

За час свого існування бібліотека пройшла шлях 
від невеликої бібліотеки до Центральної міської 

Коротка історія бібліотеки

– державний науково-дослідний, науково-методич-
ний, інформаційний, консультативний центр з питань 
культурного розвитку дітей, бібліотечно-бібліогра-
фічний та просвітницький соціальний інститут, що 
забезпечує акумуляцію і загальнодоступність до до-
кументно-інформаційних ресурсів на різних носіях 
інформації, які сприяють духовному, культурному та 
інтелектуальному розвитку суспільства.

Бібліотека має відповідні відділи та філії, фор-
мує, зберігає й організовує єдиний фонд докумен-
тів, визначає його структуру та здійснює розподіл 
між дитячими бібліотеками міста Києва, філіями та 
відділами бібліотеки, організовує його циркуляцію 
і використання. Бібліотека є організаційно-мето-
дичним центром для ЦБС районів міста.

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

Кількість бібліотечного фонду – 97 817 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 13 458 осіб.
Чисельність штатних працівників – 71 особа.

Центральна бібліотека імені 
Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва 

Відділ обслуговування учнів 5–10 кл. 2013 р.



бібліотеки для дітей, організаційно-методичного 
центру по роботі з дітьми, лабораторії кращого пе-
редового досвіду з книжковим фондом, високим рів-
нем обслуговування читачів.

Бібліотека підпорядковується Виконавчому орга-
ну Київської міської ради (Київська міська державна 
адміністрація) Департаменту культури.

Інформація про приміщення 
бібліотеки

Перше приміщення Міської бібліотеки для дітей 
знаходилося на вул. Кузнечній, 107 (нині вул. Горь-
кого). Складалося з п’яти невеликих кімнат, загаль-
ною площею 123 м².

З кожним роком книжковий фонд та кількість 
користувачів бібліотеки збільшувалося – постало 
питання про нове приміщення. У 1963 р. бібліотека 
одержала нову, світлу, спеціально побудовану будів-
лю на вул. Червоноармійській, 134, загальною пло-
щею 350 м².

У березні 1973 р. бібліотека одержала нове при-
міщення на просп. Брест-Литовському, 17 (нині 
просп. Перемоги, 25а), загальною площею 977,8 м². 

У травні 1973 р. бібліотека урочисто і гостинно 
розчинила двері для юних читачів.

Відділ обслуговування дошкільнят та учнів 1–4 кл. 2013 р.

Відділ мистецтв. 2013 р.



- площа бібліотеки (пристосоване приміщення) – 
790,8 м2;
- наявність читальних залів – 3 (200 місць);
- наявність виставкових залів – відсутні (трансфор-
муються із читальних залів, абонемента та кори-
дорних приміщень);
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – задовільний.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:
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