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Україна
ВИДАВНИЧА СПРАВА В СТРУКТУРІ ЕКОНОМІКИ
Видавнича справа будь-якої країни є об’єктивною складовою та
невід’ємним атрибутом її повноцінного функціонування. Не виняток і Україна,
яка переживає період формування демократичної політичної культури і
кардинальних економічних перетворень1. Ці процеси позначаються на еволюції
національної видавничої справи, яка кореспондується з парадигмою політиковладних відносин, політичною системою, устроєм суспільства та завданнями,
які вона реалізує2. Перехід до сучасного інформаційного ладу і нової системи
соціальних відносин є складним і суперечливим3. Як видно з табл. 1, ці умови
практично є ідентичними і у видавництв.
Таблиця 1. Мотиви видавництв до видання інклюзивної літератури

Видавництва,
з досвідом роботи
Видавництва,
без досвіду роботи

1
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Наявність цікавого
авторського рукопису

44 %

78 %

67 %

33 %

40 %

60 %

52 %

40 %
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Не так просто відмовитися від заідеологізованих нашарувань недавнього
минулого і зберегти свої засадничі принципи.
Основні причини відсутності у доробку видавців видань інклюзивної
літератури показано на рис.1.

Рис. 1. Причини відсутності у доробку видавців видань інклюзивної літератури

19 % видавців взагалі не бачать себе серед видавців подібної літератури, а
решту могла б зацікавити: державна підтримка (52,4 %); грантова допомога
(47,6 %); читацький попит (33,3 %); наявність цікавого авторського рукопису
(33,3 %).
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стверджувати, що тема інклюзії у видавничій сфері цікава як читачам, так і
виробникам інклюзивної книжкової продукції.

