
За даними Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій і установ 

(ІФЛА), у світі налічується понад 569,6 тис. бібліотек. Найбільш 

«бібліотечними» континентами можна назвати Європу (понад 440 тис. 

бібліотек, їх філій і відділень – тобто місць, де можна на певний термін узяти 

книгу або журнал) та Північну Америку (понад 125 тис.). Найменше бібліотек – 

в Африці (1,2 тис.). Світ витрачає на утримання бібліотек близько 8,7 трлн дол. 

на рік. Сукупна довжина книжкових полиць у бібліотеках світу – приблизно 15 

тис. км. При цьому полиці найбільшої довжини мають бібліотеки Азії – 9 тис. 

км. Для Європи цей показник становить 350 км, для Північної Америки – 750 

км, а для Південної Америки – лише 25 км. 

У бібліотеках світу зберігається більше 20 млрд книг, 1,5 млрд 

мікрофільмів та понад 10 млрд од. періодики. Найбагатше зібрання 

документних ресурсів мають бібліотеки Європи (понад 16 млрд од. зберігання), 

Північної Америки (12 млрд) та Азії (1,5 млрд). При цьому Північна Америка 

посідає перше місце у світі за кількістю бібліотечних книг, а Європа – за 

розмірами газетно-журнальних фондів. 

Користувачами бібліотек є приблизно 2,5 млрд осіб (це тоді, як населення 

планети, за оцінками Бюро перепису населення США, становить трохи більше 

6,5 млрд людей). За цим показником беззастережним лідером є Європа – 1,8 

млрд відвідувачів, на другому місці – Азія (215 млн), на третьому – Північна 

Америка (77 млн). Щорічно бібліотеки здійснюють 1,5 трлн операцій із видачі 

абонентам книг, журналів, СD тощо. Найбільш завантаженими є бібліотеки 

Європи (1,1 трлн), Азії (82 млрд) та Північної Америки (66 млрд). Для 

порівняння: у Південній Америці книги видають 48 млн разів на рік (удесятеро 

рідше, ніж в Африці). 

За даними Інституту статистики ЮНЕСКО, до числа країн з найбільшою 

кількістю бібліотечних книг на душу населення входять: Грузія (16 335 книг на 

1 тис. жителів країни), Монако (9781), Ліхтенштейн (4968), Сан-Марино (3704), 

Ісландія (2831), Вірменія (2295), Естонія (1714), Люксембург (1707), Литва 

(1601) та Македонія (1458). Білорусь посідає 19-те місце (667 книг на 1 тис. 

жителів країни), Молдова – 21-ше (598), Киргизстан – 22-ге (576), Росія – 26-те 

(513), Азербайджан – 29-те (467), Казахстан – 41-ше (249), Україна – 55-те (88). 

Цікаво, що Ізраїль опинився на 28-му місці, Великобританія – на 30-му, 

Німеччина – на 31-му, Італія – на 42-му, Японія – на 59-му, США – на 92-му. У 

середньому на 1 тис. жителів Землі припадає 832,5 бібліотечних книг 
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