A könyv és a szerzői jogok világnapja alkalmából a következő könyves statisztika látott
napvilágot Ukrajnában: két könyvesbolt, tizenhárom könyvtár és huszonöt könyvkiadó
székhelye megrongálódott, életét vesztette három író, két műfordító és az egyik könyvkiadó
vezetője. A legtöbb sérült épület – köztük Ukrajna egyik legnagyobb nyomdája, az Unisoft is
– Harkivban van. A hírt a közösségi médiában kommentelők válaszaiból nyilvánvaló, hogy a
veszteségek ennél is nagyobbak.
Harkivban a húsvéti bombázások során találat érte a Ranok kiadó logisztikai központját,
szerencsére működésbe lépett a tűzoltó rendszer. A bombázások ellenére a könyvkiadó
működik: jelenleg gyermekkönyveket és 5. osztályos tankönyveket készít.
A Yakaboo könyvkiadó egymillió példányban szállított ukrán nyelvű könyveket kijevi
raktáraiból Nyugat-Ukrajnába. Ugyanilyen tervei vannak további kiadóknak is: az IST
Publishing, az Їzhak és az ACCA szintén evakuálni szeretné könyvkészleteit .
Harkiv metróállomásain – megjelölve a helyszíneket és az időpontokat – április közepétől
ingyenesen könyveket osztogatnak az olvasni vágyóknak.
Az Élő modern könyvtár – Könyvtárország Könyvtári Alapítvány a közösségi médiában
rögzíti az orosz–ukrán háború során a könyvtárakat ért károkat. A károsult könyvtári
dolgozók részére adományokat gyűjtenek, pénzügyi, lakhatási segítséget szerveznek,
előnyben részesítve azon területek – például Csernyihiv, Szumi, Harkiv, Herszon, Mikolajiv,
Zaporizzsja, Doneck, Luhanszk, Zsitomir, Odessza, Volin – könyvtárosait, ahol aktív harcok
zajlanak.
A Luhanszki Megyei Egyetemi Tudományos Könyvtár, az első háborús körülmények között
működő mozgó könyvtár munkatársai folyamatosan dolgoznak Ukrajna keleti, déli, középső
és nyugati részén. Küldetésük: segítségnyújtás a szakmában dolgozók és az olvasók számára,
szakértői, pszichológiai és információs támogatás, folyamatos beszélgetések az ukrán
könyvekről, online szolgáltatások, úgymint ukrán nyelvtanfolyamok, programozóklub
gyerekeknek, számítógépes műveltségi és kiberbiztonsági klub.
Könyvtárak a háborúban hashtag alatt a közösségi médiában könyvtárakkal kapcsolatos
híreket gyűjtenek, itt lehet tájékozódni a megrongált könyvtári épületekről is.
Az Ukrán gyerekeknek – ukrán könyvet elnevezésű jótékonysági akcióban csaknem 51 000
könyvet adományozott a lakóhelyüket elhagyni kényszerülő gyermekeknek március óta az
Állami Televízió- és Rádióműsor-bizottság az Ukrán Elnöki Hivatallal és a Kulturális és
Információs Minisztériummal közösen. Több mint 15 000 könyvet szállítottak át Lemberg
megyébe, ahol április 21-ig több mint 160 000 belső menekültet tartottak nyilván, többségük
gyermek. Az ukrán nagykövetségek kérésére csaknem 25 000 könyvet küldtek
Lengyelországba és több mint 4000-et Ausztriába. Tárgyalások folynak egy bécsi ingyenes
raktárról olyan logisztikai központ létrehozásához, amely a lakóhelyüket elhagyni
kényszerülő gyermekeket európai nyomtatott irodalommal látja majd el. Több száz kisebbnagyobb kiadó csatlakozott Ukrajna minden részéről az akcióhoz: raktáraikból még a háború
előtt megjelent könyveik egy részét átadták az akció szervezőinek. A jótékonysági gyűjtést
állami szervezetek és vállalkozások is támogatták.

