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МІСЦЕВІ ГРОМАДИ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ ЗІБРАЛИ НА БЕЗКОШТОВНИЙ ІНТЕРНЕТ В БІБЛІОТЕКАХ
БІЛЬШЕ МІЛЬЙОНА ГРИВЕНЬ
Програма «Бібліоміст» підбила підсумки 5-го раунду конкурсу на організацію нових послуг у
бібліотеках, необхідною умовою якого було залучення співфінансування на додаткові комп’ютери від
місцевих громад, влади та спонсорів. У результаті місцеві громади та партнери бібліотек-учасниць
«Бібліомосту» додатково вкладуть 1 116 704 грн. у модернізацію ще 169 публічних бібліотек. Внесок
органів влади на придбання додаткового комп’ютерного та периферійного обладнання склав
863 834 грн., місцеві спонсори вкладуть 209 760 грн., а фінансування зі спецфондів бібліотек дорівнює
43 110 грн. Загалом за результатами раунду комп’ютерів в бібліотеках по всій країні побільшає на 506
одиниць. За умовами конкурсу, «Бібліоміст» надасть бібліотеці 2 комп’ютери за кожен один комп’ютер,
придбаний за рахунок інших джерел, залучити які бібліотека-заявник мала самостійно. Додатковою
перевагою заявників була наявність співфінансування у формі принтерів, сканерів, цифрових
фотокамер, абонплати за інтернет-підключення, коштів на ремонт тощо.
Список бібліотек-переможців додаткового раунду опублікований на веб-сайті програми «Бібліоміст»:
http://bibliomist.org/ua/konkursy/peremozhtsi/741-rezultaty-piatoho-raundu-konkursu-z-orhanizatsii-novykhbibliotechnykh-posluh
«Бібліоміст» працюватиме в Україні до 31 жовтня 2014 року, аби надати можливість бібліотекам
надавати ще більший спектр послуг. Завдяки інформаційним технологіям, сучасні бібліотеки долають
цифрову нерівність в умовах, коли лише приблизно 35% домогосподарств мають широкосмуговий
доступ до мережі інтернет (дані НКРЗ, 2012 р.). Завдяки програмі «Бібліоміст» на сьогодні
безкоштовний доступ до інтернету у бібліотеках мають мешканці 75% районів України, де є технічна
можливість підключення до всесвітньої мережі.
Контакт: Євгенія Амеліна, медіа-менеджер, програма «Бібліоміст», тел.: +380 44 586-2780, +380 67 449-3174, yamelina@irex.org
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«Бібліоміст» – це партнерська робота Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID), Міністерства культури України та Української бібліотечної асоціації, на підтримку
якої Фундація Білла та Мелінди Гейтс надала грант на суму 25 мільйонів доларів США. Партнер програми –
корпорація Microsoft – безкоштовно передає публічним бібліотекам України програмне забезпечення на суму
близько 9 мільйонів доларів США. «Бібліоміст» – програма, покликана поліпшити доступ населення України до
інформації та навчити користуватися новітніми технологіями, перетворивши бібліотеки на сучасні громадські
центри. До кінця 2013 р. понад 1900 публічних бібліотек України буде обладнано комп’ютерами з доступом до
інтернету. До комплектів техніки також входять сканери, принтери, веб-камери та навушники. Фахівці бібліотек, які
долучаться до програми, проходять навчання у галузі новітніх технологій та сучасних інформаційних послуг на базі
25 тренінгових центрів, що функціонують у кожній області та АР Крим, і передають навички населенню.

