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Взаимодействии ведущих российских библиотек с Российской книжной палатой (РКП) связано
прежде всего с обеспечением библиотек обязательным бесплатным экземпляром (ОБЭ) печатных
документов. Федеральным законом№ 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» были поставлены следующие цели и задачи системы ОБЭ: комплектование полного национального библиотечно-информационного фонда документов РФ, организация хранения национального библиотечно-информационного фонда документов РФ, государственная регистрация отечественных документов, подготовка государственной библиографической (текущей и ретроспективной) библиографической и статистической информации, осуществление библиографического учета.
Задачи, определенные Законом, предполагают тесное взаимодействие библиотек-обладателей ОБЭ и
РКП. Значение ОБЭ и сотрудничества с РКП в формировании библиотечного фонда и организации
справочно-библиографического аппарата представлено в докладе на примере ГПНТБ России. Рассматривается влияние ОБЭ на состояние библиотечного фонда, организацию технологии комплектования отечественной литературы. Также показаны возможности использования библиографической
информации, предоставляемой РКП, для организации справочно-поискового аппарата библиотеки.
Cooperation of the leading Russian libraries with Russian Book Chamber is connected, first of all, with
supplying them with deposit free copies of printed papers. In the Federal Statute N 77 «About Deposit Free
Copies of Printed Documents» the following goals and objectives of the Deposit Free Copies System are
itemized: acquisition of the complete national library information book stock of RF publications; maintaining the storage of the national library information book stock of RF publications; government registration
of the domestic papers; publishing government bibliographic (both current and retrospective) and statistical information, providing bibliographic control.
The aims and goals specified by the Federal Statute call for the close interaction between the libraries – the
keepers of Deposit Free Copies and the Russian Book Chamber. The significance of Deposit Free Copies and
cooperation with the Russian Book Chamber in building library collections and providing reference bibliographic service is discussed in the paper by the example of the Russian National Public Library for Science
and Technology. The influence of the Deposit Free Copy on the library collections and on the technology of
collection development with national publications is examined. The potential for using bibliographic information provided by the Russian Book Chamber in the Library’s reference bibliographic service is demonstrated.
Взаємодія провідних російських бібліотек із Російською книжковою палатою (РКП)
пов’язана, перш за все, із забезпеченням бібліотек обов ’язковим безплатним екземпляром (ОБЕ)
друкованих документів. Федеральним законом № 77-ФЗ „про обов’язковий екземпляр документів»
були визначені такі цілі та завдання ОБЕ: комплектування повного національного бібліотечноінформаційного фонду документів РФ, організація зберігання національного бібліотечноінформаційного фонду документів РФ, державна реєстрація вітчизняних документів, підготовка
державної бібліографічної (поточної та ретроспективної) бібліографічної та статистичної
інформації, здійснення бібліографічного обліку.
Завдання, визначені Законом, передбачають тісну взаємодію бібліотек-утримувачів обов'язкового
безкоштовного примірника (ОБП) і Російської книжкової палати (РКП). Значення ОБП і співробітництво з
РКП у формуванні бібліотечного фонду, організація довідково-бібліографічного апарату представлено в
доповіді на прикладі ДПНТБ Росії. Розглядається вплив ОБП на стан бібліотечного фонду, організацію
технології комплектування вітчизняної літератури. Також показано можливості використання
бібліографічної інформації, що представлена РКП, для організації довідково-пошукового апарату
бібліотеки.

