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Кіровоградська ОУНБ ім. Д. І. Чижевського за-
снована 2 лютого 1899 р. як Єлисаветградська гро-
мадська бібліотека. Визначна роль у становленні 
бібліотеки належить її засновникам: місцевому но-
таріусу А. Ф. Якубовському, земському гласному, 
голові земської управи, літератору П. О. Зеленому 
та міському землеміру, просвітнику, культурному 
діячу П. З. Рябкову.

У 1920 р. бібліотека набула державного статусу, 
а у 1926 р. їй присвоєне ім’я Н. К. Крупської.

У 1939 р. утворена Кіровоградська область – 
Державна Єлисаветградська громадська бібліотека 
імені Н. К. Крупської почала функціонувати як об-
ласний заклад.

У 1992 р. бібліотеці присвоєне ім’я земляка 
Д. І. Чижевського, видатного українського куль-
туролога, літературознавця (за ініціативи доктора 
філологічних наук, професора Кіровоградського 
державного педагогічного університету ім. В. Вин-
ниченка Л. Куценка та колективу бібліотеки).

Коротка історія бібліотеки  

– одна з найбільших у регіоні, має універсальний 
фонд на традиційних і новітніх носіях, колекції рід-
кісних і цінних видань, є депозитарієм краєзнавчих 
видань. Виконує роль головної бібліотеки регіону, 
координує діяльність бібліотек області, надає їм на-
уково-методичну допомогу.

У бібліотеці надаються послуги Інтернет-центру, 
користування WI-FI, проводяться тренінги, зустрічі 
з літераторами та іншими представниками творчої 
інтелігенції, презентації різних культурно-освітніх 
програм і проектів, виставок декоративно-ужитко-
вого та образотворчого мистецтва та ін.

Заклад здійснює міжнародну співпрацю в галузі біб-
ліотечної справи, підтримує зв’язки з бібліотеками різних 
країн і міжнародними професійними організаціями.

Основні показники бібліотеки 
Кількість бібліотечного фонду – 784 500 пр.
Кількість користувачів – 36 000 осіб.
Чисельність штатних працівників – 115 осіб.
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Перше приміщення, в якому знаходилася бібліоте-
ка, – будинок Бардаха на вул. Дворцовій. 

У 1900 р. бібліотека переїхала до будинку купця 
С. К. Остроухова на розі вулиць Великої Перспек-
тивної та Петровського (нині вул. Т. Шевченка). Цю 
будівлю купець заповів місту. У роки Другої світової 
війни будинок зруйновано.

У 1920 р. бібліотека переїхала в колишній 
приватний будинок І. Марущака на вул. Інгульській 

(нині вул. Декабристів, 5). Будівля зведена в 1880–
1890 рр. за проектом невідомого архітектора на 
кошти колишнього земського гласного Івана 
Марущака у стилі еклектики з використанням 
форм архітектурного стилю бароко. Початкове 
функціональне використання: перший поверх – 
торгові приміщення, другий – житлові.

Основний об’єм будівлі двоповерховий, бокові 
крила з дворового фасаду – триповерхові. План має 
складну форму, яка нагадує літеру «П» зі зрізаним 
кутом. Планування – коридорно-анфіладне.

Інформація про приміщення 
бібліотеки

Будинок Бардаха. 2009 р.

Будинок С. К. Остроухова. 1920 р.



Об’ємно-просторова композиція будівлі створена 
за допомогою двох рівнозначних за архітектурним 
рішенням фасадів, які розміщені перпендикулярно 
один до одного та пластично поєднуються 
циркульним у плані еркером. Міжповерховий 
карниз ділить будівлю на два яруси.

Перший ярус будівлі дещо стриманий за 
своїм декоративним вбранням: вертикальне 
членування – рустовані лопатки – підкреслюють 
наявність декількох входів у будинок, ритмічні 
прямокутні вікна, міжвіконні простори заповнені 
пілястрами з рівною площиною.

Другий ярус більш насичений декоративним 
вбранням. Прямокутні двері та віконні отво-
ри у вигляді біфорія, об’єднані декоративними 
розірваними трикутними сандриками з карту-
шами, підкреслені лиштвою у вигляді пілястр зі 
стилізованими коринфськими капітелями. Вікна 
прикрашають прямокутні та трикутні, оздоблені 
сухариками сандрики, які спираються на кронш-
тейни. У підвіконні ніші встановлені прямокутні 
плитки, оздоблені орнаментом. Балкони огород-
жені балюстрадою.

У кутовій частині на перехресті двох головних 
фасадів влаштовано круглий еркер. В еркері вікна із 
завершенням у вигляді підпружних арок, оздоблені 
лиштвою та стилізованим замковим каменем 
у вигляді голови лева. Еркер завершує високий 
купол у вигляді шолому зі шпилем. У куполі 
влаштовані вікна у формі овалу, оздоблені лиштвою 
та стилізованими лавровими вінками.Будинок І. Марущака. 2009 р.



Під еркером, у зрізаному куті, влаштовано 
один з парадних входів, підкреслений масивними 
фігурними рустами.

Вінчає будівлю профільований карниз великого 
виносу, який підпирає ліпні декоративні кронштейни 
та парапет у вигляді цегляних стовпчиків, між якими 
влаштовано металеву огорожу. Особливу виразність 
силуету будівлі надають аттики з напівциркульними 
завершеннями та слуховими отворами овальної 
форми. Декоративне оздоблення дворового фасаду 
просте та лаконічне: над віконними прямокутними 
отворами перемички прикрашають замкові камені та 
карниз, оздоблений зубчиками, що завершує будівлю.

Своїм декоративним оздобленням будівля складає 
художню цінність і є одним з архітектурних зразків 
міського помешкання кінця ХІХ ст.

Будинок як пам’ятка архітектури місцевого 
значення був взятий на державний облік відповідно 
до рішення Кіровоградського облвиконкому № 375 
від  27 серпня 1982 р., затверджений розпорядженням 
голови обласної державної адміністрації № 792-р. 
від 28 грудня 2004 р.

Вагомою подією для бібліотеки початку 1980-х рр. 
стало будівництво та переїзд у нове приміщення на 
вул. К. Маркса, 24 (нині – Велика Перспективна).

Сучасна будівля Кіровоградської ОУНБ 
ім. Д. І. Чижевського збудована наприкінці 
1970-х рр. на розі вулиць Карла Маркса (нині вул. 
Велика Перспективна) і Гагаріна. Бібліотеку відкрито 
для користувачів у новому приміщенні відповідно 
до рішення Кіровоградської міської ради народних 
депутатів № 636-а від 5 липня 1982 р. «Про затвердження 
акту державної комісії на введення в дію обласної 
бібліотеки на 1 млн. 250 тис. томів у м. Кіровограді».

Будівля чотириповерхова із цокольним поверхом 
та підвальними приміщеннями. Стіни бібліотеки 

Сучасна будівля бібліотеки. 2010 р.



цегляні, облицьовані інкерманською плиткою. Проект 
розроблений Кіровоградською філією інституту 
«Укрміськбудпроект». Головний архітектор проекту 
А. Гурбо, головний інженер А. Задніпряний.

- площа бібліотеки – 7 854,10 м2;
- наявність читальних залів – 9 (380 місць);
- наявність виставкових залів – відсутні (трансфор-
муються з приміщень читальної зали, абонемента й 
коридорних приміщень);
- наявність лекційної зали – 1 (150 місць);
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – потребує капітального ре-
монту.

Основні характеристики
бібліотечного приміщення:

Відділ виробничої та природничо-наукової літератури. 1994 р.

Читальна зала. 1986 р.



Відділ документів з економічних, технічних
і природничих наук. 2013 р.

Читальна зала. 2012 р.

Читальна зала. 2013 р.

Відділ абонемента, дитячий куточок. 2013 р.



Відділ рідкісних і цінних видань. 2013 р.

Інтернет-центр. 2012 р.
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