ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА № 171
м.Київ
14.06.2006 р.
___________________________________________________________
Про затвердження Положення
про книжкову серію Національної
академії наук України
Однією з традиційних форм видання наукових книг є концептуальне і
тематичне об’єднання їх у книжкові серії. Здійснена таким чином
структуризація та систематизація наукової літератури значно спрощує пошук
інформації для науковців. Сьогодні установи Національної академії наук
України видають понад 50 серій.
З метою вдосконалення організації та впорядкування випуску
Національною академією наук України книжкових серій Президія НАН
України постановляє:
1. Затвердити Положення про книжкову серію Національної академії
наук України (додаток).
2. Науково-видавничій раді НАН України провести реєстрацію
започаткованих книжкових серій НАН України у робочому порядку.
3. Установам НАН України, що видають книжкові серії, зареєструвати
їх протягом 2006 року згідно з Положенням про книжкову серію
Національної академії наук України.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Наукововидавничу раду НАН України (академік НАН України Я.С.Яцків).

Президент Національної академії наук
України
академік НАН України

Б.Є.Патон

Перший віце-президент головний учений секретар Національної
академії наук України
академік НАН України

А.П.Шпак

Додаток
до постанови Президії НАН України
від 14.06.2006 p. № 171

ПОЛОЖЕННЯ
про книжкову серію Національної академії наук України
Положення встановлює порядок започаткування, реєстрації, видання,
реорганізації та припинення випуску книжкових серій
Національної академії наук України.
1. Загальні положення
1.1. Дане Положення укладено відповідно до Інструкції Книжкової
палати України про надання міжнародного стандартного номеру книги
(ISBN), терміни і визначення вживаються відповідно до Закону України «Про
видавничу справу» та ДСТУ 3017–95 «Видання. Основні види. Терміни та
визначення».
1.2. Книжкова серія НАН України (далі – Серія) – неперіодичне
книжкове видання однотипного оформлення, яке вміщує сукупність томів,
об’єднаних спільним задумом, тематикою, цільовим або читацьким
призначенням, що виходять під загальною назвою і започатковані за
ініціативою Національної академії наук України, відділень НАН України,
регіональних наукових центрів, наукових установ НАН України.
Серія складається з нумерованих або датованих випусків, може бути
відкритою – з невизначеною кількістю випусків та тривалістю виходу
(продовжувана), або закритою – обмеженою певним проміжком часу або
кількістю випусків (бібліотека).
1.3. За предметно-тематичними ознаками Серії поділяються на три
категорії: загальнонаукову, галузеву і вузькоспеціальну. В межах Серії може
здійснюватись видання наукової, довідкової, енциклопедичної, науковопопулярної літератури, словників, збірників наукових праць тощо.
2. Порядок створення, реорганізації і припинення випуску Серії
2.1. Рішення про створення, реорганізацію, припинення випуску. склад
засновників, призначення головного редактора, редколегії, видавця Серії
приймаються:
– для загальнонаукової Серії – Президією НАН України за поданням
Науково-видавничої ради НАН України;

– для галузевої Серії – Науково-видавничою радою НАН України за
поданням відповідного відділення НАН України;
– для вузькоспеціальної Серії – Науково-видавничою радою НАН
України за поданням наукової установи НАН України.
2.2. Подання складається з листа-клопотання та витягу з протоколу
засідання відповідно НВР НАН України, бюро відділення НАН України,
вченої ради установи НАН України з рішенням про започаткування Серії.
3. Реєстрація Серії
3.1. Книжкові серії НАН України реєструє Науково-видавнича рада
НАН України.
3.1.1. Для реєстрації засновник (співзасновники) Серії повинен подати
до НВР НАН України заяву за встановленою формою (додається). У заяві
зазначаються: назва Серії, засновник (співзасновники), програмні цілі, вид та
структура, наявність підсерій, їхні назви, цільове призначення, особливості
оформлення, видавець, відомості про головного редактора Серії, дата
подання. Підписує заяву головний редактор Серії.
3.1.2. Науково-видавнича рада НАН України видає засновникові
(співзасновникам) Серії „Паспорт книжкової серії Національної академії наук
України” (далі – Паспорт книжкової серії) (додається).
3.1.3. Номер Паспорта книжкової серії складається з трьох чисел,
розділених дефісом:
– коду, який позначає категорію серії (1 – загальнонаукова, 2 – галузева,
3 – вузькоспеціальна);
– порядкового номеру Паспорта в межах року;
– року надання Паспорта книжкової серії.
3.1.4. Паспорт книжкової серії підписує голова Науково-видавничої
ради НАН України. Підпис засвідчується печаткою Національної академії
наук України.
3.1.5. Паспорт книжкової серії зберігається в науковій установі НАН
України, а його копія – у Науково-видавничій раді НАН України.
3.1.6. Науково-видавнича рада НАН України надає міжнародний
стандартний книжковий код ISBN Серіям, що видаються установами НАН
України поза видавництвом, і кожному випуску Серії.
3.1.7. Невід’ємною частиною Паспорта книжкової серії НАН України є
„Додаток до Паспорта книжкової серії Національної академії наук України”
(додається), у якому редакційна колегія Серії вказує міжнародний
стандартний книжковий код (ISBN), назву та рік видання кожного випуску
Серії та звітує про це Науково-видавничій раді НАН України.

4. Функції, права й обов'язки засновників Серії
4.1. Засновник (співзасновники) визначають та контролюють шляхи
реалізації концепції Серії.
4.2. Засновник (співзасновники) спільно приймають рішення про
поступку прав на видання, переклад іншими мовами, публікацію та
розповсюдження Серії як в Україні, так і за кордоном, укладають угоди із
видавцями та розповсюджувачами.
4.3. За документально оформленою згодою засновники можуть
доручити здійснення своїх прав одному зі співзасновників.
5. Функції і права головного редактора Серії та редколегії
5.1. Всю відповідальність за утримання Серії, її науковий рівень,
відповідність тематики публікацій виданому Паспорту книжкової серії,
якість видання несе головний редактор та очолювана ним редакційна колегія.
5.2. Редакційна колегія здійснює загальне наукове й організаційне
керівництво Серією. До складу редколегії входять головний редактор, його
заступники, а також вчені – спеціалісти в даній галузі науки.

Перший віце-президент головний учений секретар Національної
академії наук України
академік НАН України

А.П.Шпак

ЗАЯВА
на реєстрацію книжкової серії
Національної академії наук України
1.

Назва книжкової серії

2.

Засновник (співзасновники)

3.

Рік заснування

4.

Категорія серії: загальнонаукова, галузева, вузькоспеціальна (вибрати
потрібне)

5.

Програмні цілі – зазначаються мета і концептуальне обґрунтування
запланованої серії, її характер – збірники, монографічні чи різні
видання входитимуть до її складу, читацька аудиторія – фахівці
окремих галузей, науковці, масовий читач тощо

6.

Вид серії: відкрита, закрита (вибрати потрібне)

7.

Структура серії: випуски нумеровані, датовані (вибрати потрібне)

8.

Підсерії – за наявності зазначити назву

9.

Видання за цільовим призначенням: наукове, науково-популярне,
довідкове, бібліографічне, словникове (вибрати потрібне або
доповнити)

10. Особливості оформлення – вказати тип носія (паперовий чи
електронний) і формат
11. Видавець
12. Головний редактор серії (ПІБ, звання, посада, контактний телефон,
E-mail)

Дата

Головний редактор
книжкової серії НАН України

_______________
(Підпис)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ПАСПОРТ №

Виданий

дата

КНИЖКОВА СЕРІЯ
«________________________________»
заснована

засновник

(співзасновники)

______ року
1. Категорія
2. Програмні цілі
3. Вид
4. Структура
5. Підсерії
6. Видання за цільовим призначенням
7. Особливості оформлення
8. Видавець
9. Міжнародний стандартний книжковий код

Голова
Науково-видавничої ради
Національної академії
наук України

Додаток
до Паспорту № 1-1-2005
Книжкової серії Національної академії наук України
„.....................”
№ Випуск
Рік
з/п
виходу
1.
2.
3.
4.

Назва

ISBN

