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З метою забезпечення належного виконання функцій Державною
науковою установою «Книжкова палата України імені Івана Федорова»
планую її діяльність формувати за наступними тематичними напрямками.
Виконання основних функцій
У сфері виконання Книжковою палатою України своїх функцій сприяти
забезпеченню державних інтересів щодо нарощення інтелектуального та
інформаційного потенціалу України, розвитку національної науки, культури,
освіти, книговидавничої та бібліографічної справи. Здійснювати повний
статистичний облік видавничої продукції, комплектування й зберігання
друкованої продукції України, створення баз даних бібліографічної й
реферативної інформації. Продовжувати випуск бібліографічних покажчиків,
реферативних журналів, науково-практичного журналу, науково-аналітичних
оглядів тощо. Сприяти створенню і розвитку автоматизованої інформаційнобібліографічної мережі України. Проводити книгознавчі, наукознавчі та
бібліографічні дослідження. Брати участь у розробці нормативних
документів щодо стандартизації у видавничій сфері. У своїй діяльності
керуватися чинними законодавчими та нормативними актами України.
Комунікаційна та культурно-просвітницька діяльність
Розширити присутність установи в інформаційному полі України. ДНУ
«Книжкова палата України імені Івана Федорова» є найбільшим архівом
видавничої продукції нашої держави, в якому зберігаються справжні
«скарби» видавничої продукції, що могли б за умови ширшого інформування
наукової громадськості, фахівців видавничої галузі, журналістської спільноти
заповнити «лакуни невідомості» щодо розвитку української науки,
літератури, культури, мистецтва тощо у минулому.
Інформування через мас-медіа про наукову, інформаційнобібліографічну, культурно-просвітницьку діяльність установи, спеціальні
інформаційні проекти, тематичні виставки, співпраця з видавництвами

стануть поштовхом до перевидання кращих зразків наукових, літературнохудожніх, мистецьких, нотних видань сучасними видавцями.
Планується також розвивати співробітництво із вітчизняними вищими
навчальними закладами. Інтенсифікувати зв’язки з вітчизняними науковими
установами та координувати з ними свою діяльність. Встановлювати та
підтримувати контакти з міжнародними організаціями та фондами, які
здійснюють діяльність в Україні. Посилити співпрацю з Держкомтелерадіо та
запровадити спільні проекти з Міністерством інформаційної політики,
Міністерством культури та Інститутом національної пам’яті України.
Управлінська діяльність
Управління ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова»
планується здійснювати на основі принципів прозорості і колегіальності в
прийнятті важливих для установи рішень, дотримуючись законодавства
України. Сприяти професійному зростанню працівників установи.
Підвищувати мотивацію для підвищення продуктивності праці. Максимально
сприяти створенню належних умов праці для членів колективу установи.
Діяльність у сфері збереження архівного фонду та створення
електронного архіву
Вимагати від відповідних державних інституцій повного виконання
перед ДНУ «Книжкова палата України імені Івана Федорова» фінансових
зобов’язань щодо збереження фондів установи. Розробити та втілювати план
щодо першочергового оцифровування особливо важливих газетних,
журнальних та книжкових фондів Книжкової палати України. Залучати для
виконання оцифровування вищі навчальні заклади відповідного профілю на
умовах взаємовигоди.
Протидія російській інформаційній агресії в інформаційному полі
України
В умовах ведення Російською Федерацією військових дій щодо України
(в тому числі й в інформаційній сфері) здійснювати моніторинг видань та
публікацій, через які в інформаційному полі України поширюються
антиукраїнські, антидержавні проросійські імперські погляди та
заперечується існування української держави й народу. Результати
відповідного моніторингу оприлюднювати та надавати відповідним
державним органам для реагування.
М. Андрійчук

