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Програма закупівлі книжок для публічних 
бібліотек: 

2018 р. Зараз

Відповідальний: 
Український інститут 
книги 

2019 р. 2020 р.



2018 2019 2020

Результати Програми поповнення фондів 
публічних бібліотек 2018-2020 роки 

Закуплено примірників:Бюджет програми, млн грн:

2018 2019 2020

986449

669609

380972

11

2018 2019 2020

86

47

114

11

2018 2019 2020

Закуплено найменувань:

551

827
741

Кількість видавців:

80 79
91



Особливості реалізації  
Програми у 2020 році

Механізм відбору, придбання, оцінювання, розподілу 
книжкової продукції, подання пропозиції та інші функції 
тепер доступні у персональному кабінеті. 



Етапи реалізації програми 

Порядок відбору:

1. Підготовка

2. Громадське обговорення

3. Затвердження

4. Реєстрація

Підготовчий етап Етап реалізації Кінцевий етап

1. Книжкові пропозиції

2. Оцінювання бібліотекарями 

3. Оцінювання експертами

4. Затвердження експертними радами 

1. Затвердження МКІП 

2. Закупівля і доставка

3. Облік у бібліотеках, 

робота з читачами



Книжкові пропозиції видавців

2975
Пропозицій пройшли 
технічний відбір

127  
видавців подали 
пропозиції до відбору 
книжкової продукції для 
поповнення 
бібліотечних фондів 

226
Відхилено 

3201
Назв книжкових видань 
подано видавцями на відбір



Механізм відбору бібліотек

Критерії відбору бібліотек: 

розміщені в адміністративних центрах об'єднаних територіальних громад; 
мають вебсайт або сторінку в соціальних мережах; 
проводять заходи з популяризації читання; 
готові надавати Інституту інформацію про книговидачу придбаних книжкових видань. 

Обласні управління культури висувають  
пропозиції щодо обрання бібліотек.



Робота експертних рад

1205
Експертній раді з оцінювання 
літературно-художньої 
літератури для дорослих 

2975  
найменувань книжкових видань було надано на 
розгляд відповідних експертних рад

749
Експертній раді з оцінювання 
іншої (нехудожньої) 
літератури для дорослих 

1021
Експертній раді з оцінювання 
літератури для дітей та 
юнацтва 

Зокрема:



Основні результати Програми:

У 79 видавців придбано 380 972 
примірників книжкової продукції. 

Сума закупівлі книжкової 
продукції — 47 378 000 грн. 



Досягнення 

2018 рік 2019 рік 2020 рік

2,037 млн
Примірників книжок закуплено

15 млн
Читачів їх прочитали



Розподіл закуплених видань за напрямами: 

160
художня література для 
дорослих 

827  
назв книжкових видань закуплено  
за тематичними напрямами

157
інша (нехудожня) література 
для дорослих 

510
література для дітей та 
юнацтва 

Зокрема:



Поповнення фондів публічних бібліотек: 

130
бібліотеки для дорослих 

607  
публічних бібліотек 
поповнили свої фонди, з яких: 

170
дитячі бібліотеки 

306
комбіновані бібліотеки 



Відгуки:

Бібліотека для дітей Чугуївської ЦБС 
дякує  Українському інституту книги за 
можливість безкоштовно користуватися 
нашим маленьким читачам сучасними, 
цікавими, яскраво ілюстрованими та 
багатожанровими книжками, які ми 
отримали у кількості 510 екземплярів.  
Сподіваємося на подальшу співпрацю! 



Відгуки:

Вдячність від Волинської 
ДОУНБ імені Олени Пчілки 



Відгуки:

Вдячність від Варвинської 
центральної районної бібліотеки 



Відгуки:

Вдячність від Харківської обласної 
бібліотеки для юнацтва 



Дякуємо за увагу!


