
Розвиток співробітництва в галузі книговидання та 

книгорозповсюдження.   

Історія Ради з книговидання (РКВ) розпочалася наприкінці 2005 р., коли 

Рада МААН ухвалила постанову від 23.11.2005 р. № 163 «Про розвиток 

співробітництва в галузі книговидання та книгорозповсюдження», прагнучи 

вдосконалити інформаційне забезпечення вчених – один з основних чинників 

продуктивності наукового пошуку, неможливого без усебічного розвитку 

міжнародних наукових і культурних контактів, що ґрунтуються переважно на 

книговидавничій діяльності й міжнародному книгообміні. У постанові 

засвідчено доцільність створення при МААН Ради з книговидання, 

висловлено прохання до Російської академії наук взяти на себе її 

формування. 

Науково-виробниче об’єднання «Видавництво “Наука”» РАН, яке 

очолює радник президента РАН, заступник голови Науково-видавничої ради 

РАН чл.-кор. РАН В. Васильєв, виконало всю підготовчу роботу. Тому вже за 

рік, на наступному засіданні Ради МААН постановою від 12.10.2006 № 171 

«Про Раду з книговидання» зафіксовано створення РКВ при МААН, схвалено 

її основні завдання та напрями діяльності, затверджено склад. Головою 

призначено чл.-кор. РАН В. Васильєва. 

До складу РКВ увійшли представники науково-видавничих рад, 

наукових установ, видавництв, поліграфічних підприємств і структур, що 

займаються розповсюдженням книг, академій наук-членів МААН, 

національних бібліотек, провідних вищих навчальних закладів. 

Мета діяльності РКВ – сприяння формуванню інформаційного простору 

СНД, розвитку міжнародного обміну академічними виданнями, створення 

пільгових умов для наукового книговидання та книгообміну, сприяння 

просуванню книг і журналів, захисту інтелектуальних прав авторів і 

видавців, підготовка пропозицій з розроблення правових і фінансових 

механізмів бібліотечного книгообміну з формуванням єдиної бази даних про 

видавничу продукцію, координація спільних видавничих проектів і 

дослідницьких програм у сфері академічного наукового книговидання і 

книжкової культури в цілому, планування й організація спільних науково-

дослідних робіт. 

Рада з книговидання щороку проводить сесії на базі однієї з 

національних академій наук-членів МААН (РАН – 2007, 2010; НАН України 

– 2008, 2011; НАН Білорусі – 2009). У програмі кожної з них – міжнародна 

наукова конференція, присвячена питанням розвитку книжкової культури, 

науки про книгу, наукового книговидання. 



У періоди між сесіями проходять додаткові міжнародні наукові 

конференції, експозиції наукової літератури, міжнародні виставки-ярмарки, 

круглі столи, робочі зустрічі з обміном делегаціями вчених. З 2010 р. 

організовано міжнародні конкурси на кращий науково-видавничий проект 

«Научная книга», а у 2011 р. проведено перший конкурс на здобуття 

Міжнародної премії ім. Д. С. Лихачова. 

РКВ співпрацює з виконкомом СНД, бере участь у засіданнях 

Міждержавної ради зі співробітництва в галузі періодичних видань, 

книговидання, книгорозповсюдження та поліграфії. На сьогодні на 

узгодження до академій наук-членів МААН направлено останню редакцію 

Декларації підтримки книги. 

Серед видавничої продукції ради – Бюлетень РКВ при МААН, Зведений 

каталог періодичних видань, які випускають академії наук-члени МААН. У 

січні 2011 р. вийшло друге доповнене видання каталогу з відомостями щодо 

наукової періодики академій наук Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, 

Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану, 

Узбекистану, України. 

Постановою Ради МААН від 02.12.2008 р. № 190 часопис «Научная 

книга» визнано міжнародним науково-практичним журналом – органом РКВ 

при МААН. Його головним редактором затверджено  

чл.-кор. РАН В. Васильєва, сформовано міжнародну редколегію, науково-

редакційну раду. 

На базі НАН України функціонує сайт www.iaas.nas.gov.ua, присвячений 

діяльності РКВ при МААН (Радченко А., Болкотун З. Інформаційний 

простір СНД. V Сесія Ради з книговидання при Міжнародній асоціації 

академій наук // Вісник НАН України. – 2011. – № 11. – С. 8–9). 


