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Королівський інститут бібліотечної справи та інформації (CILIP) – 

провідна професійна асоціація для бібліотекарів, фахівців у галузі 

інформації та менеджменту знань у Великій Британії. CILIP так визначає 

бачення своєї ролі, мети і завдань: справедливе та економічно процвітаюче 

суспільство спирається на грамотність, доступ до інформації і передачу 

знань. CILIP налічує близько 15 тис. членів (травень 2012 р.). CILIP було 

створено в 2002 р. у результаті злиття Бібліотечної асоціації, заснованої в 

1877 р. після І Міжнародної конференції бібліотекарів і удостоєної 

Королівської хартії в 1898 р., та Інституту інформаційних вчених, 

заснованого в 1958 р. Членство не є обов’язковим для роботи в бібліотеці. 

CILIP сприяє поліпшенню всіх аспектів професійної практики, освіти, 

підвищення кваліфікації. 

У 2002 р. CILIP провів перегляд кваліфікацій, необхідних для роботи в 

галузі в сучасних умовах. Нові підходи до кваліфікацій були запроваджені в 

квітні 2005 р. 

CILIP пропонує декілька рівнів визначення (засвідчення) професійної 

кваліфікації – сертифікація, афілійоване членство, переатестація і 

спілкування. Сертифікація забезпечує визнання з боку Асоціації роботи 

бібліотек і фахівців із середньою спеціальною освітою. CILIP за традицією 

веде Реєстр сертифікованих членів, і ті, хто отримав доступ до цього реєстру, 

мають право стати членом асоціації. 

Існує декілька рівнів членства. Фахівці галузі можуть стати 

афілійованими членами, що дає їм право додавати букви MCLIP до свого 

прізвища. Афілійоване членство – рівень професійної кваліфікації, який 

засвідчує CILIP і вважається «золотим стандартом» для бібліотечних та 

інформаційних професіоналів. Афілійоване членство у CILIP є стандартним 

для фахівців у галузі інформації. Існують дві категорії претендентів на 

афілійоване членство: по-перше, працівники із середньою спеціальною 

освітою, хто має понад п’ять років досвіду, а по-друге, ті, хто має певну 

підготовку та працював протягом двох років. Усі кандидати на афілійоване 

членство повинні працювати з наставником і продемонструвати, що вони 

відповідають необхідним критеріям. Зазвичай, афілійовані члени мають 

фахову (магістерську) освіту та пропрацювали, принаймні, один рік. 

Наступний рівень членства – дійсний член CILIP. Це – найвищий 

ступінь членства, який надається за особистий істотний внесок у професію. 

Почесний член – кваліфікація, схожа на почесний вчений ступінь, надається 

невеликій кількості людей – дійсних членів, які мають особливі заслуги 



перед професією. 

CILIP здійснює акредитацію освітніх програм у бібліотечній та 

інформаційній галузі в університетах Великої Британії. Асоціація 

присуджує медалі ім. Карнегі та Кейт Грінуей кращим дитячим книгам. 

CILIP видає щомісячний журнал CILIP Update, який містить оголошення 

про вакансії, новини, коментарі та огляди бібліотечної та інформаційної 

сфери. Lisjobnet – сайт, який інформує про останні вакансії в галузі. CILIP 

має кілька місцевих відділень у Великій Британії, 28 спеціальних груп за 

інтересами й понад 20 організацій-партнерів; кожні два роки проводить 

конференції під назвою «Парасолька». 

CILIP має власний будинок у Лондоні, у якому розміщується його штаб-

квартира й працюють 30 працівників (Українські бібліотекарі вивчають 

досвід Великої Британії // Блог «Творчість та інновації в українських 

бібліотеках» (http://libinnovate.wordpress.com/2013/08/14/українські-

бібліотекарі-вивчають-до). – 2013. – 14.08). 

 


