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Українська бібліотечна асоціація – партнер в реалізації програми 

«Бібліоміст» в Україні 

 
 

Українська бібліотечна асоціація виступає партнером у реалізації одного з 

наймасштабніших міжнародних бібліотечних проектів в Україні - програми 

«Бібліоміст», що адмініструється IREX і є частиною ініціативи «Глобальні бібліотеки» 

за фінансування Фундації Білла та Мелінди Гейтс та підтримки USAID. Метою 

програми «Бібліоміст» є підтримка сучасної мережі публічних бібліотек в Україні 

шляхом створення системи публічного доступу до Інтернету більш ніж в 1600 

бібліотеках країни. УБА виступає партнером Програми, зокрема, як консультант та 

провайдер освітніх послуг – підготовки відповідних навчальних курсів і підвищення 

кваліфікації бібліотекарів відповідно до сучасних вимог за 6 навчальними модулями в 

Головному тренінговому центрі (м.Київ) та 25-ти регіональних тренінгових центрах. 

Представники Української бібліотечної асоціації також входять в групу 

експертів, що визначають бібліотеки-переможців в межах програми. 

 

В результаті спільної партнерської роботи УБА та програми «Бібліоміст» 11 

квітня 2011 р. у м.Києві в Українському домі відбувся  «Ярмарок інноваційних 

бібліотечних послуг». Партнерами заходу також виступили Міністерство культури 

України та Програма сприяння Парламенту України ІІ. Результати такої масштабної 

виставки дозволяють стверджувати, що українські бібліотеки є активними 

прихильниками ідеї інноваційного розвитку. А УБА під час підготовки і проведення 

Ярмарку використовувала всі можливості для адвокаційної діяльності та лобіювання 

інтересів бібліотек. 

 

Разом з програмою «Бібліоміст» УБА як національна бібліотечна асоціація в 

2010 р. проходила конкурс серед членів Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій 

та установ (ІФЛА) та учасників програми «Глобальні бібліотеки» і виграла грант на 

проведення програми «Розбудова потужних бібліотечних асоціацій» в Україні. Загалом 

за період з січня 2011р. по січень 2012 р. в межах даної програми тренерами від УБА  

було проведено 20 основних та каскадних семінарів, в яких взяли участь близько 500 

бібліотекарів зі всієї України. 

 

 

 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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