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СУЧАСНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО: 

ЯК НЕ ПОРУШИТИ ЗАКОН 

 

MODERN SCIENTIFIC LIBRARY AND COPYRIGHT:  

HOW NOT TO VIOLATE THE LAW 

 

Розглянуто проблеми правового врегулювання відносин між бібліотекою як 

соціальним закладом, покликаним забезпечувати загальну доступність інформації, 

і суб’єктами інтелектуальної власності, права яких захищено Законом України 

«Про авторське право і суміжні права». 

The article deals with the challenges faced by library as a social institution, which aims 

to provide universal access to information following the Law of Ukraine «On Copyright 

and Related Rights». 
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