
Рекомендації Міністерства культури та інформаційної
політики України щодо актуалізації бібліотечних фондів

у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України

Відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”
(далі - Закон) бібліотека є інформаційним, культурним, освітнім закладом
(установою, організацією) або структурним підрозділом, що має
упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації та
головним завданням якого є забезпечення інформаційних, науково-дослідних,
освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки.

Частиною другою статті 4 Закону визначено, що держава координує
діяльність бібліотек усіх форм власності, регулює діяльність бібліотек, що є в
державній і комунальній власності.

Бібліотечні ресурси - упорядковані бібліотечні фонди документів на
різних носіях інформації, бази даних, мережні інформаційні ресурси,
довідково-пошуковий апарат, матеріально-технічні засоби опрацювання,
зберігання та передачі інформації.

Відповідно до статті 11 Закону бібліотеки України є складовою
частиною інформаційної системи держави, а бібліотечні ресурси - складовою
частиною інформаційних ресурсів держави.

Указом Президента України від 28 грудня 2021 року № 685/2021
уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15
жовтня 2021 року “Про Стратегію інформаційної безпеки" та затверджено
Стратегію інформаційної безпеки.

Стратегією визначено, що основними напрямами забезпечення
інформаційної безпеки України є стійкість та взаємодія, для досягнення яких
необхідним є виконання певних стратегічних цілей та завдань. Зокрема,
досягнення стратегічної цілі 7. “Розвиток інформаційного суспільства та
підвищення рівня культури діалогу” здійснюватиметься шляхом виконання
завдань, одним з яких є стимулювання інновацій та забезпечення всебічного
розвитку й захисту національної інформаційної інфраструктури, зокрема її
телекомунікаційної складової, як сукупності різноманітних інформаційних
(автоматизованих) систем, інформаційних ресурсів, телекомунікаційних
(електронних комунікаційних) мереж, засобів комунікацій і управління
інформаційними потоками, а також організаційно-технічних структур,
механізмів, що забезпечують їх функціонування.
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Варто зазначити, що згідно зі статтею 17 Конституції України захист

суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної
та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою
всього Українського народу.

Бібліотечні ресурси, як складова інформаційних ресурсів держави,
потребують особливої уваги, а також розвитку і захисту, зокрема і від
поширення ворожих інформаційних впливів.

З огляду на це вважаємо, що в умовах збройної агресії російської
федерації проти України актуалізація бібліотечних фондів є необхідною та,
водночас, має відбуватися виважено, з урахуванням виду бібліотеки, і з
застосуванням індивідуального підходу до кожного документа, який
зберігається в її фонді.

У процесі актуалізації бібліотечних фондів у зв'язку зі збройною
агресією російської федерації проти України у складі бібліотечних фондів
рекомендовано не залишати видання:

1) зміст яких порушує вимоги частини третьої статті 2 Закону
України «Про захист суспільної моралі», а саме:

які пропагують війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну
шляхом насильства конституційного ладу або територіальної цілісності
України;

які містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення
збройної агресії російської федерації проти України, у тому числі шляхом
представлення збройної агресії російської федерації проти України як
внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни,
заперечення тимчасової окупації частини території України;

які глорифікують осіб, які здійснювали збройну агресію російської
федерації проти України, представників збройних формувань російської
федерації, іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та
груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих
російською федерацією, а також представників окупаційної адміністрації
російської федерації, яку складають її державні органи та інші структури,
функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими
територіями України, та представників підконтрольних російській федерації
самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на
тимчасово окупованих територіях України, у тому числі шляхом їх
визначення як «повстанці», «ополченці», «ввічливі військові люди»;
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2) внесені до Переліку книжкових видань, зміст яких спрямований

на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання
міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів,
посягання на права і свободи людини, що ведеться Державним комітетом
телебачення і радіомовлення України та оприлюднюється на його офіційному
вебсайті за посиланням: https://cutt.ly/CHD24vq ;

3) внесені до Переліку видавничої продукції держави-агресора, на
ввезення якої надано відмови у видачі дозволів на підставі негативних
висновків експертної ради Держкомтелерадіо у зв’язку з невідповідністю
видань Критеріям оцінки видавничої продукції, що ведеться Державним
комітетом телебачення і радіомовлення України та оприлюднюється на його
офіційному вебсайті за посиланням: https://cutt.ly/IHD9wm3 ;

4) автора (одного з авторів), яких внесено до Переліку осіб, які
створюють загрозу національній безпеці, що ведеться Міністерством
культури та інформаційної політики України та оприлюднюється на його
офіційному веб-сайті за посиланням: https://cutt.ly/SHD9ogQ ;

5) до видавців або авторів яких застосовано спеціальні економічні та
інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до рішень Ради національної
безпеки і оборони України, прийнятих згідно з Законом України «Про
санкції» та уведених в дію відповідними Указами Президента України,
зокрема видавництв Эксмо, АСТ, Центрполиграф, Издательский дом
«Питер», Яуза, Яуза-пресс, Вече, Алгоритм, Книжный мир (позиції 20-28
додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19
березня 2019 року «Про застосування, скасування та внесення змін до
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів
(санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2019
року № 82/2019);

6) автори яких публічно підтримали агресію російської федерації
проти України, інформація про що міститься у відкритому доступі в мережі
Інтернет.

Зважаючи на особливий статус та призначення національних,
державних та центральних (обласних універсальних наукових) бібліотек, у
разі зберігання у їх фондах вищезазначених документів, такі бібліотеки не
повинні популяризувати та представляти їх у відкритому доступі читачам.

Також не рекомендується зберігати в бібліотечних фондах фізично
зношені та морально застарілі видання, зокрема періоду СРСР, за

https://cutt.ly/CHD24vq
https://cutt.ly/IHD9wm3
https://cutt.ly/SHD9ogQ
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виключенням окремих документів, що становлять ядро бібліотечного фонду
(зокрема, видання краєзнавчого характеру, книжкові пам’ятки тощо).

Варто звернути увагу, що відповідно до статті 19 Закону бібліотеки,
незалежно від форм власності, не мають права вилучати та реалізовувати
документи, віднесені до цінних і рідкісних видань, унікальних
документальних пам'яток, крім випадків, передбачених законодавством.

Списання документів з бібліотечних фондів здійснюється відповідно до
вимог, встановлених нормативно-правовими актами у сфері бухгалтерського
обліку.

Процедура списання документів з фондів бібліотек державної власності
визначена Порядком списання об’єктів державної власності, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314
(із наступними змінами).

Механізм списання документів з фондів бібліотек комунальної
власності визначається відповідними органами місцевого самоврядування
відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Документальне оформлення списання документів із фондів бібліотек
державної і комунальної власності здійснюється відповідно до Порядку
складання типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами
державного сектору, затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 13 вересня 2016 року № 818 (із наступними змінами), а також
Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного
сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23 січня
2015 року № 11 (із наступними змінами).

Інформація про списані видання (бібліографічні записи) вилучається з
карткових та електронних каталогів.

Рекомендовано вести окремий службовий облік документів, списаних у
зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України, з метою
подальшого врахування при поповненні бібліотечних фондів за рахунок
відповідних бюджетних програм.

Також вважаємо, що слід припинити поповнення бібліотечних фондів
виданнями, що мають походження або виготовлені та/або ввезені з території
держави-агресора, тимчасово окупованої території України відповідно до
статті 281 Закону України «Про видавничу справу».


