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Українського інституту книги

за пів року війни



Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну зупинило всі ініціативи Українського інституту книги,
адже кошти, виділені на підтримку книговидання, бібліотек та промоцію читання, були секвестровані і
переспрямовані на ЗСУ і на нашу спільну перемогу. Водночас це в кожного з нас підсилило прагнення зробити все
можливе для підтримки книговидання, бібліотечної справи, української книги та українських читачів, багато яких
опинилися в складних умовах далеко від дому. 

Всупереч тому, що останні пів року були найважчими в історії незалежної України, ми в УІК впевнені в Перемозі не
лише Збройних Сил України, але й української культури загалом і книжки зокрема. Тут і тепер ми з вами воюємо за
нашу книгу, наше слово і наш спільний автентичний голос. 

Так, УІК в рамках напрацювання пропозицій до плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України
взяв безпосередню участь у роботі робочої групи “Культура та інформаційна політика” та запропонував план
відбудови та відновлення книжкової галузі на 2023-2032. Міністерство культури та інформаційної політики
представило його широкій громадськості до обговорення і з 2 до 19 серпня збирало пропозиції щодо покращення
цього плану.

https://mkip.gov.ua/news/7474.html
https://mkip.gov.ua/news/7474.html


Пріоритетними заходами визначені такі: придбання книг для оновлення фондів публічних бібліотек, фінансова
підтримка українських видавців на підготовку та створення нових електронних видань українських авторів;
запровадження сертифікатів на придбання книжок; надання державних субсидій для підтримки книгарень;
грантова підтримка книговидання та бібліотек; підтримка створення та розвитку електронних цифрових ресурсів.
Реалізація визначених заходів плану відновлення книжкової галузі забезпечить поступове зростання видавничого
та книготорговельного потенціалу, сформує основу для його стабільного функціонування. 

Проте з огляду на вимоги воєнного часу очевидно, що реалізація цих заходів можлива лише за підтримки країн-
партнерів України, за допомоги закордонних донорів. Сподіваємось та очікуємо на можливість отримати допомогу
як для забезпечення стійкості книжкової галузі під час війни, так і відбудови в повоєнний період. 

Водночас УІК залучений до оновлення Стратегії розвитку читання, яка потребує кардинальних змін пріоритетів та
стратегічних цілей з огляду на воєнний час та період відновлення після війни. 

Попри те, що сьогодні важко як окремим українцям, так і цілим організаціям, ми впевнені, що вистоїмо заради
українських бібліотекарів, видавців, письменників, перекладачів, ілюстраторів, а головне — читачів. 

Тримаймося разом!
Директорка Українського інституту книги 

Олександра КОВАЛЬ
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Український інститут книги  —      державна установа в сфері управління Міністерства
культури та інформаційної політики України, заснована 2016 року і покликана формувати
державну політику у книжковій галузі, провадити промоцію книгочитання в Україні,
підтримувати книговидавничу справу, стимулювати перекладацьку діяльність,
популяризувати українську літературу за кордоном.
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Команда
Після 24 лютого кілька працівників УІК виїхали з Києва в західні області України, а дехто —
за кордон. Але більшість повернулися — на сьогодні майже вся команда працює в Києві,
хоча і в зменшеному складі. Двоє наших колег у складі ЗСУ захищають на фронті нашу з
вами свободу і незалежність, ще один був комісований після 4 місяців служби. За цей період
фонд оплати праці УІК скоротився на майже 23%.

Проєкти
Свої основні зусилля у цей час УІК зосередив на
проєктах, орієнтованих на допомогу Україні та
українцям.
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Книжки без кордонів
24/02–24/08/2022“Книжки без кордонів” — це великий проєкт друку книжок для
дітей, вимушених виїхати через війну з України, який ми в УІК
втілюємо під патронатом першої леді Олени Зеленської спільно
з МКІП і МЗС. 

За пів року разом з партнерами в межах проєкту було надруковано і поширено 160 428
книжок на основі 38 макетів. Ці книжки отримали українські діти, що були змушені залишити
Україну, у 20 країнах світу від Ірландії до Японії. За цими цифрами — сотні листів і
повідомлень у месенджерах, десятки дзвінків.

Аби діти за межами України зберегли зв'язок з батьківщиною, ми
домовилися з 13 українськими видавцями про безоплатне надання
макетів їхніх дитячих видань. Знайшли партнерів за кордоном, які
збирають кошти на друк, друкують та роздають ці книжки в
гуманітарних центрах. 

https://ubi.org.ua/uk/activity/mizhnarodna-diyalnist/knizhki-bez-kordoniv
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Найпершим і найбільшим партнером УІК у цьому проєкті стала Федерація
європейських видавців, яка залучила від небайдужих європейців понад 52
тисячі євро. Цю суму можна збільшити тут.

Дуже ефективно працює польська команда проєкту, згуртована довкола
фундації “Освіта для демократії” та двох невеликих видавництв Pracownia
Wydawnicza та Yellow Point Publications. Ця ініціатива надсилає книжки по
всій Польщі. Прочитати про їхні здобутки, залишити заявку на книжки або
допомогти грошима можна тут. Свою допомогу в проєкті відразу ж
запропонували й інші наші польські партнери – Фундація Святого Миколая
та Польський інститут книги.

Так само серед перших відгукнулися на ініціативу колеги-видавці: у Литві —
з видавництва “Флінтас”, у Німеччині — з Німецького біржового союзу
книжкової торгівлі та видавництва Akademische Verlagsbuchhandlung
Friedrich Mauke KG. Цим та іншим партнерам УІК висловлює надзвичайну
вдячність за небайдужість до українських дітей. 

https://gogetfunding.com/crowdfunding-campaign-to-support-printing-of-ukrainian-childrens-books/
https://www.facebook.com/innabajkaksiazeczki
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Попри те, що наша Програма поповнення
бібліотечних фондів цього року зупинена через
відсутність фінансування, більшість публічних бібліотек
нашої країни не постраждала і працює, тож у більшості
з нас, зокрема у внутрішніх переселенців, є можливість
читати рідною мовою. 

Натомість українці, які опинилися за кордоном,
фактично позбавлені доступу до української книжки.
Тому, прагнучи бути корисним українським читачам за
кордоном, УІК планує наступний етап реалізації проєкту
“Книжки без кордонів”, аби створити умови для
закупівлі українських книжок в іноземні бібліотеки. 



/06Почати реалізацію другого етапу “Книжок без кордонів” нам вдалося в межах інших,
дотичних проєктів. Зокрема, комплектуванню закордонних бібліотек книжками для
українських біженців сприяє Київська школа економіки, яка стала донором проєкту
“Українська книжкова поличка”, що реалізується під патронатом офісу першої леді України
Олени Зеленської. Найближча мета — закупити книжки на майже $50 тис. для оновлення
фондів національних бібліотек за кордоном. До цього проєкту УІК був залучений як
експертна інституція у сфері актуального книжкового асортименту. Група експертів склала
перелік сучасних українських видань, які представлять Україну ще в понад 20 європейських
столицях.

Своє продовження отримав проєкт УІК “Живі письменники”, який втілювався останні три
роки і знайомив дітей та їхніх батьків із сучасними українськими дитячими письменниками.
Цього разу книжковий каталог проєкту став основою закупівлі 150 комплектів книжок для
німецьких бібліотек, яку УІК організував спільно з командою Гете-Інституту (Київ) в межах
проєкту “Валізка з книжками”. Через величезний попит зараз вирішується питання про
додаткову закупівлю ще 500 комплектів.

https://www.goethe.de/ins/ua/uk/kul/sup/kof.html


Каталоги
Щоб створити можливості для закупівлі українських книжок іноземними бібліотеками, УІК з нуля
розробив тематичні каталоги актуальних україномовних книжкових видань для дітей та дорослих,
виданих українськими видавцями:
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 Каталог літератури для дорослих (станом на сьогодні — понад
1560 найменувань від 80 видавництв);
 Каталог дитячої літератури (станом на сьогодні — понад 1590
найменувань від 59 видавництв).

1.

2.

Саме тут іноземні бібліотекарі можуть знайти тільки актуальні та нові видання. Наведені у переліку
книжки є в наявності або у дистриб’ютора, або у видавця. Аби було зручно якнайшвидше обрати та
замовити книжки, розроблена спеціальна інструкція до каталогу, у якій, окрім книжок, наведені
контакти дистрибуторів та видавців, у яких можна замовити обрані видання. 

Обидва каталоги оновлюються на постійній основі за участі видавців. 

https://cutt.ly/WJ43EMj
https://cutt.ly/TJ43PYw
https://drive.google.com/file/d/178TckmnVEGg9rXJ5Q4ylTLYnW3miOz5Y/view?usp=sharing


Опитування
Протягом шести місяців повномасштабної війни УІК провів два опитування українських бібліотекарів
та видавців, аби розуміти, з якими викликами доводиться мати справу учасникам книжкової сфери.
Питання стосувалися таких категорій діяльності, як безпека працівників, стан приміщень і фондів,
можливість повноцінно працювати, необхідна допомога тощо. 
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Попри те, що ситуація постійно змінюється, зріз цих даних на сьогодні дає можливість УІК релевантно
оцінювати ситуацію на книжковому ринку та шукати можливості для підтримки його учасників у
міжнародних колах. 24/02–24/08/2022



Відповіді надали 2899 бібліотек

Безпека

Матеріально-технічне
забезпечення

Ведення
діяльності

Допомога зі збереження
електронних фондів

працівники 2616 бібліотек
перебувають в безпеці

264 — у відносній безпеці

12 бібліотек — у небезпеці
(бібліотеки на території
ведення бойових дій)

2843 бібліотеки зберегли

у 56 — пошкоджена або й
зруйнована будівля

2792 бібліотек
продовжують свою
діяльність повністю

25 — частково

82 бібліотеки, не мають
можливості працювати під
час війни

154 бібліотеки України
потребують допомоги
(здебільшого йдеться про
книгозбірні, розташовані
на Заході України, тож
допомога потрібна на
випередження)

2745 бібліотек не
потребують такої допомоги



1560 бібліотек потребують поповнення фондів сучасною українською літературою, серед інших
потреб — покращення матеріально-технічного стану (525) , ремонт (174), збереження фонду (9). А
працівники та відвідувачі потребують психологічної, гуманітарної та фінансової допомоги.
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Також ми поцікавилися кількістю відвідувачів бібліотек у воєнний період, адже ситуація значною
мірою змінилася через нерівномірне розподілення внутрішніх переселенців по регіонах України. Так,
у 930 бібліотеках їх кількість залишилася незмінною, тоді як 1466 книгозбірні почало відвідувати
менше людей. Проте в 441 бібліотеці кількість відвідувачів стала більшою, аніж до початку
повномасштабної війни, 62 бібліотеки або перебувають в режимі простою, або розташовані на
окупованих територіях, де ведуться активні бойові дії. 

24/02–24/08/2022

Інша допомога



Відповіді надали 258 видавців

Безпека

Допомога

Ведення
діяльності

на початок липня
працівники 228
видавництв перебували у
безпеці

працівники 30 видавництв
або перебувають на
фронті, або не виїхали із
зони, де ведуться бойові дії

191 українське
видавництво продовжує
свою діяльність за всіма
напрямками

39 - за кількома
(редакційна, перекладна
діяльність, створення
макетів, робота з авторами,
інформаційними
проєктами тощо)

35 потребують фінансової
допомоги на покриття
витрат (зарплата, податки,
оренда приміщень,
погашення боргів за
комунальні послуги)

85 потрібна грантова та
фінансова допомога для
відновлення повноцінної
діяльності

39 сподіваються на
підтримку та допомогу
іноземних партнерів

28 видавців не можуть
відновити свою діяльність

6 видавництв потребують
інформаційної та
юридичної допомоги
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Участь у міжнародних книжкових ярмарках:
Болонья, Лондон, Париж, Прага, Варшава

/12

Разом зі співорганізаторами — Український інститут, Книжковий Арсенал, Український ПЕН,
BookForum — та завдяки підтримці посольств України у Чехії, Польщі та Франції УІК узяв участь із
національними стендами у провідних світових книжкових подіях, у яких Україну підтримали партнери
та організатори: у Болоньї, Варшаві, Празі, Парижі та Лондоні. 

Уже зараз Український інститут книги спільно з Гете-Інститутом, який виділив кошти на облаштування
стенду, організацію програми і приїзд частини учасників, готується представити національний стенд
на найбільшому книжковому ярмарку світу — Франкфуртському, аби українські книжки досягли
якнайбільшої кількості західних читачів, були перекладені та прочитані.
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14-17 березня в італійській Болоньї відбувся Ярмарок дитячої
літератури, на якому Україна була представлена порожнім стендом
із закликом підтримати нашу країну Stand with Ukraine. Також саме в
Болоньї ми розпочали збір коштів на проєкт “Книжки без кордонів”

5-7 квітня відбувся Лондонський книжковий ярмарок, на якому
чималий інтерес викликали книжки про історію України та дитячі
видання наших видавництв. Участь у заході взяли українські
автори Оксана Забужко, Андрій Курков та Олег Сенцов, а також
видавці з України, які представили 167 українських книжок науково-
популярної літератури.

Наприкінці квітня в Парижі відбувся Книжковий фестиваль, у якому
Україна брала участь зі слоганом “Україна — серце Європи, що
б’ється”. В межах заходу українська сторона організувала низку
зустрічей з літераторами, серед яких були Андрій Курков та Софія
Андрухович.



24/02–24/08/2022

26-29 травня відбувся Варшавський книжковий ярмарок, інавгураційну лекцію на якому
виголосила українська письменниця Оксана Забужко. Також участь у заході взяли літераторки
Тамара Горіха Зерня, Вікторія Амеліна, Любов Якимчук та Катерина Калитко. Під час ярмарку
відбулися дві професійні дискусії, а видавці, які долучилися до участі у ярмарку, продали майже
всі книжки, привезені з України.

На міжнародному ярмарку “Світ книги. Прага”, який відбувся 23-24 червня, український стенд
працював під гаслом “Єдині в наших спільних цінностях”. У межах заходу відбулися читання
текстів українських авторів, презентація чеського перекладу книжки “Кримськотатарська кухня”,
дискусія “Роль культури та літератури під час війни” та виставка українських книжкових
ілюстраторів з угрупування Pictoric, присвячена реаліям воєнного часу в Україні.
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Розвиток мережі міжнародних контактів
УІК став членом мережі популяризації літературних перекладів ENLIT, що об'єднує понад 30
культурних менеджерів з різних країн, та партнером Федерації європейських видавців, яка сприяє
поширенню інформації про проєкти УІК серед іноземних гравців книжкового ринку.

УІК представив національного номінанта від України до премії EUPL в Парижі — Євгенію Кузнєцову,
яка за роман “Спитайте Мієчку” отримала одну з п’яти спецвідзнак EUPL-2021. 
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Премія European Union Prize for Literature

https://ubi.org.ua/uk/news/kategoriya-2/uik-priynyali-do-enlit-vropeysko-merezhi-literaturnogo-perekladu
https://ubi.org.ua/uk/news/kategoriya-2/ogolosheno-peremozhcya-premi-eupl-2022


Проєкти в процесі реалізації
— підготовка каталогу українських творів, рекомендованих до перекладу іноземними мовами, який буде
представлено в межах Франкфуртського книжкового ярмарку та розповсюджено серед мережі контактів
іноземних партнерів УІК (ENLIT, ФЄВ, серед видавців учасників програми підтримки перекладів 2020-2021,
перекладачів, представництв України за кордоном)

— підготовка до участі у Франкфуртському книжковому ярмарку (Німеччина) спільно з Гете-Інститутом 

— підготовка до участі у книжковому ярмарку в Гетеборзі (22-25 вересня 2022, Швеція)

— підготовка до участі у книжковому ярмарку в Гвадалахарі (2023, Мексика)

— формування Мапи українського книжкового ринку (автори, видавці, перекладачі, ілюстратори)
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https://book-institute.org.ua/uk/news/kategoriya-2/uik-stvoryu-perelik-knizhok-rekomendovanih-do-perekladu-inozemnimi-movami
https://book-institute.org.ua/uk/news/kategoriya-2/doluchaytesya-do-stvorennya-bazi-suchasnih-ukra-nskih-pismennikiv
https://book-institute.org.ua/uk/news/kategoriya-2/doluchaytesya-do-stvorennya-bazi-suchasnih-ukra-nskih-vidavciv
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— реалізація двох ухвалених Верховною Радою України і революційних для книжкової галузі законів, до чого
активно доклалися фахівці УІК. Зокрема, з 1 січня 2023 року планується надавати сертифікат на придбання
книжок для всіх новонароджених малюків, а також дітей, яким виповнилося 14 років. Помічними галузі будуть
також субсидії стаціонарним книгарням та каталог “Книжки на ринку”, в якому з 2023 року публічні бібліотеки
будуть здійснювати всі закупівлі книжок для своїх книгозбірень, що простимулює всіх учасників книжкового
ринку поповнювати спільну базу книжкових видань, а також отримувати інформацію про книжки. 

Закон про обмеження на книжки з РФ та Білорусі очікує підпису Президента України. 

— передача понад 2600 книжок, які були використані для експертного оцінювання при закупівлях 2021 року,
до 14 обласних бібліотек, у тому числі бібліотек Київської області, що сильно постраждали під час окупації 

Проєкти в процесі реалізації



Цифрові проєкти УІК
Триває робота над цифровими проєктами “Книжки на ринку” (КНР) та “Українська
цифрова бібліотека” (УЦБ).
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1) модуль для проведення закупівлі в межах програми Поповнення бібліотечних фондів
(проходить стадію тестування, доопрацювання дизайну, формування необхідних вхідних/
вихідних форм документів);
2) модуль "Кабінет Держреєстру видавців";
3) уже зроблено основні налаштування для внесення інформації про книги іншими мовами.

Структуру бази “Книжки на ринку” було оновлено до стандарту ONIX, тож відтепер є
можливість експорту/імпорту описових даних книжок. Триває переробка архітектури
КНР, в якій з'являться наступні можливості:

24/02–24/08/2022



Цифрові проєкти УІК
Оновлено мобільний застосунок “Українська цифрова бібліотека” на Android, наразі
він проходить етап тестування. Крім того, у тестовому режимі запрацював застосунок
УЦБ на iOS.

Завдяки значним зусиллям, докладеним до наповнення фондів УЦБ, до “Української
цифрової бібліотеки” додано поличку творів літератури, рекомендованої для прочитання
в загальноосвітній школі. На сьогодні видавці безкоштовно надали для УЦБ 155 файлів
електронних книжок. 

З огляду на російську агресію та відповідні зміни в шкільній програмі з літератури було
переглянуто перелік суспільного надбання українських авторів, рекомендованих для
прочитання в середній школі, та розпочато роботу по наповненню фонду УЦБ творами
суспільного надбання.

/19

24/02–24/08/2022



Інформаційні кампанії

1) З метою зупинити вплив російської пропаганди, що поширюється через книжки, УІК запустив бойкот
російської книги у світі, зібрав список російських письменників, які публічно підтримали війну в Україні,
аби піддати їх міжнародним санкціям та заблокувати доступ до світового читача (охоплення — 126 089,
поширення — 305).

2) Разом із колегами з Міністерства закордонних справ України ми зібрали та представили широкій
громадськості інформацію про доступ до українських книжок за кордоном, яка миттєво привернула
увагу тисяч користувачів соцмереж (охоплення - 66 751, поширення - 273).
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https://ubi.org.ua/uk/news/kategoriya-2/totalniy-boykot-rosiysko-knigi-u-sviti
https://book-institute.org.ua/uk/news/kategoriya-2/knizhki-bez-kordoniv-de-shukati-za-kordonom-ukra-nski-knizhki


3) Попри тягар війни, ми в УІК намагаємося тримати книжку і читання у фокусі читацької уваги і
поширювати інформацію про нові книжки від видавців. Для цього ми регулярно випускаємо
щомісячний дайджест новинок видавництв, охоплення яких стрімко зростає: березневий випуск у
двох частинах (частина 1 і частина 2); травень, червень, липень (сумарне охоплення — 22141; і якщо
перший дайджест досягнув 2980 контактів, то останній уже — 9980; поширення — 128).

4) З першого дня повномасштабного вторгнення ми збираємо вірші українських поетів, написані під
час війни, адже ми переконані, що лише поезія може передати те, що всі українці відчувають і
переживають щодня. Ми публікуємо такі підбірки на нашій сторінці у фейсбук та інстаграм, засвідчуючи
потужний розвиток української поезії періоду війни. 
Усі підбірки, яких вийшло вже вісім, знаходять потужний відгук у нашої аудиторії (сумарне охоплення —
79 273, поширення — 454)

З нашими добірками віршів, написаних українськими поетами під час війни, можна
ознайомитися тут: частина 1, частина 2, частина 3, частина 4, частина 5, частина 6, частина 7,
частина 8.
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https://book-institute.org.ua/uk/news/kategoriya-2/novinki-vidavnictv-u-berezni-chastina-1
https://book-institute.org.ua/uk/news/kategoriya-2/novinki-vidavnictv-u-berezni-chastina-2
https://book-institute.org.ua/uk/news/kategoriya-2/novinki-vidavnictv-u-travni
https://book-institute.org.ua/uk/news/kategoriya-2/novinki-vidavnictv-u-chervni
https://book-institute.org.ua/uk/news/kategoriya-2/80-knizhkovih-novinok-lipnya
https://www.facebook.com/UkrainianBookInstitute/posts/pfbid0iaFaobj311ggiB3ukxkbCwv9s5ptJw3KtsSMAda39Afm8g6Mx4WFWMErzZx24EYpl
https://www.facebook.com/UkrainianBookInstitute/posts/pfbid06KCA8po3PSVQGkZFDnAHin3Gf97yEe4BRfga6UAWKpi9bN8SdHAPGTDW1KMATb4Pl
https://www.facebook.com/UkrainianBookInstitute/posts/pfbid0YKiFP3Js7bVzsQDfUmvNdG616YSXF23WVavR3mVujcxrkMZz9pzzuU9LJDmKmWeYl
https://www.facebook.com/UkrainianBookInstitute/posts/pfbid024ZdHDtMNjSygcvpruAqrnwbVRKgefBigVNKU1XvqdN7BFKwT6TGJjwaDm6hAGX4Al
https://www.facebook.com/UkrainianBookInstitute/posts/pfbid0EKSm18Xt3cLqQe3Wk5wQ7xzCQRFifdAvPRuZSA16cLqcR4j5yHA2J42z1RKwyggMl
https://www.facebook.com/UkrainianBookInstitute/posts/pfbid02P8z42STAwFTYiDFCbnSCEESQE3gk8G8cLziPrA1mthLskQ9r9RTi6etVUTCAK81tl
https://www.facebook.com/UkrainianBookInstitute/posts/pfbid02zJGK8rcnP6W8WwBQJFeuxCRBmRkSrA8WrrVECATQzybTk3J9GxBUjbrm2cyXiruRl
https://www.facebook.com/UkrainianBookInstitute/posts/pfbid0Bs2yprMmTA6cYFZdMmpeb72aRm1cvzt7ieJHFtuejKcGH11pvZZhN8X8hMK4u5SRl
https://www.facebook.com/UkrainianBookInstitute/posts/pfbid0Bs2yprMmTA6cYFZdMmpeb72aRm1cvzt7ieJHFtuejKcGH11pvZZhN8X8hMK4u5SRl


Корисні інфографіки
Деякі зміни, що відбуваються в книжковій сфері, доволі складні для
швидкого розуміння, тож ми в УІК за допомогою інфографіки
розповіли про найскладніше
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Що таке актуалізація бібліотечних фондів від МКІП?

https://book-institute.org.ua/uk/news/kategoriya-2/aktualizaciya-fondiv-publichnih-bibliotek


В чому суть законодавчих змін у книговидавничій сфері? 

Запровадження сертифікатів для купівлі книжок, які отримуватимуть малюки при народженні та у віці 14
років, запровадження субсидій, яка покриватиме вартість оренди приміщень для книгарень (охоплення -
9624, поширення - 97)

https://www.facebook.com/UkrainianBookInstitute/posts/pfbid02khkMGT9ajSimLJqVKpiqDfjsc7oLdSc8hvRo4U4xnJvSebFQqjQ16c8yE2rCADFfl




Ці ж теми висвітлені й у резонансних матеріалах у ЗМІ від
директорки УІК Олександри Коваль: 

Інтерфакс-Україна

Лівий берег

Gazeta.ua
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https://interfax.com.ua/news/interview/834181.html
https://lb.ua/culture/2022/07/08/522491_oleksandra_koval_ne_vsih_500.html
https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_rosiyani-zdavna-vikoristovuvali-literaturu-yak-zbroyu-nastav-chas-demilitarizaciyi/1092620
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Призупинені проєкти і програми УІК через
відсутність фінансування
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На жаль, через війну цього року відсутнє фінансування основних програм діяльності УІК:

1. Програма поповнення фондів публічних бібліотек — найдавніша програма УІК, що втілювалася у
2018 - 2021. За цей час було закуплено 2 368 107 книжок. 

2. Програма підтримки перекладів Translate Ukraine — єдина державна програма сприяння
перекладам творів української літератури іншими мовами, що втілювалася у 2020 - 2021 рр. Було
підтримано і видано 113 книжок 21 мовами у 24 країнах за два роки реалізації програми як основної
державної програми перекладу українських видань на іноземні мови.

3. Програма промоції читання — програма підтримки проєктів, що стимулюють поширення читання
як основної життєвої стратегії у якнайширших кіл українців: “Живі письменники”, “365 казок на ніч” та
інші.



Контактна інформація:

Адреса: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 20
Телефон: +38 (044) 290 20 45
Електронна адреса: ubi@ubi.org.ua
Сайт: https://book-institute.org.ua

Facebook

Instagram

Youtube

mailto:ubi@ubi.org.ua
https://book-institute.org.ua/uk
https://www.facebook.com/UkrainianBookInstitute
https://www.instagram.com/bookinstitute.ua/
https://www.youtube.com/channel/UCvMFlpDTKRm7LaRCZopGWtg

