ЗАКОН УКРАЇНИ
Про видавничу справу
(витяг)
Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України
від 7 лютого 2002 року № 3047-III,
від 15 травня 2003 року № 762-IV,
від 18 листопада 2003 року № 1268-IV,
від 3 лютого 2004 року № 1407-IV,
від 23 червня 2005 року № 2707-IV,
від 8 вересня 2005 року № 2855-IV,
від 18 вересня 2008 року № 521-VI,
від 12 травня 2011 року № 3352-VI,
від 16 жовтня 2012 року № 5460-VI,
від 20 листопада 2012 року № 5492-VI
(Через п'ять років після вступу України до Світової організації торгівлі до цього Закону
будуть внесені зміни згідно із Законом України від 2 листопада 2006 року № 317-V)
<…>

Стаття 27. Книжкова палата України
Книжкова палата України — державна наукова установа у сфері видавничої справи та інформаційної діяльності, що
здійснює:
(абзац перший частини першої статті 27 у редакції Закону України від 08.09.2005 р. № 2855-IV)
державну бібліографічну реєстрацію та централізовану каталогізацію всіх без винятку видів видань, випущених в Україні;
збирання та використання адміністративних даних, які характеризують динаміку та тенденції у видавничій справі;
(абзац третій частини першої статті 27 у редакції Закону України від 07.02.2002 р. № 3047-III)
аналіз тенденцій розповсюдження видавничої продукції, вивчення книжкового ринку, його регіональних особливостей;
комплектування і збереження повного і недоторканного фонду Державного архіву друку — головного сховища всіх
видів видань, випущених в Україні;
державну стандартизацію видавничої та бібліотечної справи, розроблення і контроль за дотриманням стандартів
суб'єктами видавничої справи, а також сертифікацію баз даних;
розробку та обґрунтування короткострокових і довгострокових прогнозів розвитку видавничої та бібліографічної
справи в Україні;
наукові дослідження в галузі бібліографії, книгознавства, соціології книги та читання, консервації та реставрації документів;
наукознавчі дослідження і розробку бібліометричних методів визначення пріоритетних напрямів і рівнів розвитку
наукових досліджень;
створення і видання поточних, кумулятивних і ретроспективних бібліографічних покажчиків, реферативних журналів і
науково-аналітичних оглядів, друкованих карток;
розробку та експлуатацію бібліографічних баз даних і мереж бібліографічної інформації;
організацію книгообміну.
Фонди друкованої продукції і бази даних Книжкової палати України перебувають під охороною держави та є власністю держави.
Книжкова палата України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, одержує безоплатні та платні обов'язкові примірники всіх видань, випуск яких здійснюється суб'єктами видавничої справи в Україні, і надає узагальнену
інформацію про це через засоби масової інформації та надсилає її в управління преси та інформації обласних державних
адміністрацій.
(частина третя статті 27 у редакції Закону України від 08.09.2005 р. № 2855-IV)
Книжкова палата України підпорядковується центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
видавничій сфері.
(частина четверта статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16.10.2012 р. № 5460-VI)
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