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Нові бібліотечні послуги в м.Києві 
До послуг жителів столиці України – 139 публічних бібліотек.  З них спеціалізованих 

бібліотек для юнацтва – 5, для дітей  - 48. Минулого року була відкрита нова публічна 

бібліотека сімейного читання в Дарницькому районі столиці. 

За підсумками 2011 року публічними бібліотеками м.Києва  користуються 16,1% киян.  

Впродовж останніх років ця цифра є стабільною, незважаючи на обмежене фінансування 

розвитку бібліотек та комплектування бібліотечних фондів. 

34,5% київських бібліотек підключені до мережі Інтернет, до послуг киян – 158 

безоплатних Інтернет-місць. Крім консультаційної допомоги, працівники бібліотек 

організовують курси навчання  пошуку інформації в мережі Інтернет, спілкування за 

допомогою електронної пошти та скайпу. Для киян старшого покоління при бібліотеках 

успішно діє «Університет третього віку». Для дітей створено та активно функціонують 

гуртки з різних напрямів розвитку. 

Для популяризації читання бібліотекарі м.Києва організовують акції у парках та скверах, 

презентують видання та послуги на дитячих майданчиках, у дитячих садках, поліклініках та 

в інших громадських місцях. 

Бібліотечні ресурси та послуги розкриваються на веб-сайтах бібліотек, створюються 

сторінки бібліотек в різних соціальних мережах, професійне спілкування та спілкування з 

користувачами відбувається на 10 бібліотечних блогах.  

Інноваційна діяльність київських, та й українських бібліотек ініційована Українською 

бібліотечною асоціацією. Бібліотекарі постійно підвищують свою професійну кваліфікацію 

у Центрі безперервної інформаційно-бібліотечної освіти, створеному спільно УБА та 

НАКККіМ, користуються методичними рекомендаціями та фаховими публікаціями УБА, 

відвідують майстер-класи, тренінги, семінари, конференції та беруть участь у конкурсах, 

організованих Асоціацією. 

Залученню користувачів до бібліотеки сприяє зміна іміджу книгозбірень, перетворення їх 

на сучасні інформаційно-освітні та культурно-дозвіллєві заклади, адвокаційна та 

фандрейзингова діяльність бібліотекарів.  

За матеріалами Публічної бібліотеки імені Лесі України м.Києва та Української 

бібліотечної асоціації 

Шановні колеги! 

Українська бібліотечна асоціація рада підтримувати регулярні і систематичні зв'язки з 

пресою, щоб тримати Вас як представників і виразників інтересів громади в курсі того, що 

відбувається в бібліотечній справі України. У випадку, якщо Вам знадобитися отримати 

додаткову інформацію або коментар керівництва Асоціації, будемо завжди раді Вам 

допомогти. 

Контактна особа: Бояринова Оксана, менеджер зі зв'язків з громадськістю, 

роб. (044) 239-74-87. 

 
Українська бібліотечна асоціація - це незалежна всеукраїнська громадська організація, що об'єднує на 

добровільних засадах осіб (громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства), які 

професійно пов'язані з бібліотечною справою, бібліографічною й інформаційною діяльністю, та 

зацікавлених осіб у їх розвитку на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод. 
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