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До Другої світової війни в м. Краматорську було 
дванадцять бібліотек, з них дві міські – для доросло-
го населення – і дитяча.

Історія міської бібліотеки для дорослих (таку назву 
мала ЦМПБ ім. М. Горького) розпочалася з 1937 р.

З 1944 р. – Центральна міська бібліотека імені 
М. Горького.

З 2007 р. – Центральна міська публічна бібліоте-
ка імені М. Горького.

Коротка історія бібліотеки

Інформація про приміщення 
бібліотеки

– загальнодоступний інформаційний, культур-
ний, освітній заклад. Головна бібліотека міста, що 
об’єднує 15 публічних бібліотек у єдине структур-
но-цілісне утворення – централізовану систему 
публічних бібліотек.

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

Кількість бібліотечного фонду – 332 380 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 25 759 осіб.
Чисельність штатних працівників – 56 осіб.

Бібліотека підпорядкована відділу культури та ту-
ризму Краматорської міської ради.

Центральна міська публічна 
бібліотека імені М. Горького 
Краматорської міської ради 

У роки Другої світової війни приміщення біб-
ліотеки було зруйновано – частково згоріли кни-
ги.

У 1943 р. після звільнення міста від німецько-
фашистської окупації міській бібліотеці надано 
приміщення у житловому стоквартирному будин-
ку на вул. Шкільній. 

Міська бібліотека для дорослих. 1937 р.



Читальна зала бібліотеки. 1965 р.

У 1958 р. бібліотека переїхала до благоустроєно-
го приміщення на вул. Великій Садовій. Просторі 
світлі зали, обставлені м’якими меблями, зручни-
ми письмовими столами з настільними лампами. 
Нове приміщення міської бібліотеки майже у три 
рази стало просторішим: читальна зала, велике 
книгосховище, два абонементних зали, спеціальна 
кімната для пропагандистів та інші приміщення.

У зв’язку з розбудовою м. Краматорська виник-
ла необхідність переміщення міської бібліотеки 
до центру міста. У 1978 р. бібліотека одержала 
двоповерхове приміщення на вул. Парковій, 4 за-
гальною площею 1 400 м².

У 1987 р. бібліотека розмістилася в новобудові 
на вул. Гвардійців Кантемирівців, 16. Автори про-
екту – архітектор Чайкіна, інженери Копильов, 
Григорова, Фердман, Холіна. Двоповерхова будів-
ля має підземний поверх (третій), призначений для 
зберігання обмінно-резервного фонду та архіву пе-
ріодичних видань. Централізоване водо- та тепло-
постачання, каналізаційна система, електрична ме-
режа. Бібліотека має також вантажні підйомники: 
як для транспортування багатогабаритних пред-
метів, так і літератури з нижнього та верхнього 
книжкових сховищ на замовлення користувачів. Центр вільного доступу до Інтернету. 2012 р.



- площа бібліотеки – 4 200 м2;
- наявність читальних залів – 4 (200 місць);
- наявність виставкових залів – 1; 
- стан опалювальної централізованої тепломережі 
та електричної мережі – задовільний;
- стан водопровідної та каналізаційної систем – за-
довільний.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:

Відділ обслуговування, виставкова зала. 
Творча виставка. 2012 р. Актова зала. 2012 р.
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Відділ мистецтв. Майстер-клас з декупажу. 2012 р.

Відділ мистецтв. Презентація книги. 2013 р.


