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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

5 жовтня (понеділок)
Заїзд, розміщення та реєстрація учасників конференції

6 жовтня (вівторок)
1000 – 1230 Пленарне засідання Конференц-зал
1230 – 1300 Прес-конференція для журналістів фойє Конференц-залу
12.30– 14.00 Перерва
1400 – 1600 Cпеціальне засідання

Української бібліотечної асоціації та Зал засідань (к. 344)
Асоціації бібліотек України, керівників
провідних бібліотек України

1400 – 1700 Семінар: Бібліометричні технології Конференц-зал
та наукометричні дослідження

                  7 жовтня (середа)
1000 – 1600 Секція 1:  Інформаційно-комунікаційна

діяльність бібліотек: завдання інтеграції Зал засідань
з галузями освіти, науки, культури (к. 344)

1000 – 1600 Секція 2: Книгознавчі дослідження
бібліотечних фондів та їх введення Корпус 2,
у науково-інформаційний простір вул. Володимирська, 62

10 00 – 16 00 Секція 3: Бібліотека як суспільно-
інформаційний центр наповнення Зал публікацій ООН
соціальних комунікацій вул. Володимирська, 62

1000 – 1600 Секція 6: Організація ресурсів наукової Зал Фонду
бібліотеки: партнерство та ефективність Президентів

України (к. 307)

1000 – 1600 Круглий стіл: Збереження бібліотечних Корпус 2,
фондів: традиції, інновації, перспективи вул. Володимирська, 62

1000 – 1300 Семінар: Бібліографічний покажчик Зал довідково-
у системі науково-інформаційного бібліографічного
обслуговування користувачів відділу (к. 203)

8 жовтня (четвер)

1000 – 1300 Секція 4: Електронні бібліотеки Зал засідань
Автоматизація бібліотечної технології (к. 344)

1000 – 1600 0 Секція 5: Наукова архівна спадщина:
формування, документний склад, Корпус 2,
інформаційний потенціал вул. Володимирська, 62

1000 – 1600 Секція 7: Бібліотеки як інтегратори і Корпус 2,
поширювачі біографічного знання вул. Володимирська, 62
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Пленарне засідання

6 жовтня, 1000 – 1230, конференц-зал
Під  час роботи  конференції

також  діятимуть  книжкові та  інші  виставки:

Головний корпус (просп. 40-річчя Жовтня, 3)

 Бібліотека. Наука. Комунікація
(зал літератури з бібліотекознавства)

 Становлення незалежності України
(виставковий зал, 2-й поверх)

 З історії міжнародних відносин та зовнішньої політики
України (виставковий зал, 2-й поверх)

 Видавнича діяльність Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського (виставковий зал, 2-й поверх)

 До 100-річчя від дня народження Петра Тимофійовича
Тронька (1915–2011) (виставковий зал, 2-й поверх)

 Миколі Григоровичу Жулинському – 75
(виставковий зал, 2-й поверх)

 До 150-річчя від дня народження письменників  Я. Райніса
(1865–1929) і Аспазії (1865–1943) (хол 2-го поверху)

 Світова картографія в польських виданнях
(зал картографії, 2-й поверх)

 Видатні особистості Козацької доби
(зал Фонду Президентів України)

 Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток
біотехнологій (виставковий зал, 2-й поверх)

 Використання нових видів палива, скидних енергоресурсів,
відновлюваних та альтернативних джерел енергії
(виставковий зал, 2-й поверх)

 Фотовиставка «Казахстан сьогодні»
(хол 2-го поверху)

 Виставка живопису Київської організації Національної спілки
художників України (конференц-хол)

Корпус №2 (вул. Володимирська, 62)

 Українці у Вільному світі (зал зарубіжної україніки)
 До 400-ліття заснування Києво-Могилянської академії (відділ

стародруків та рідкісних видань)
 Середа Антон Хомич (1890–1961) – художник,

мистецтвознавець, один із засновників картинної галереї
ВУАН (біля читального залу Інституту рукопису)

 Видання Інституту рукопису (біля читального залу Інституту
рукопису)

 Кіноплакати Тимофія Лящука (відділ образотворчих мистецтв)

Попик Володимир Іванович,
ген. дир. Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського,
д-р іст. наук, чл.-кор. НАН України
Вступне слово

Онищенко Олексій Семенович,
голова Інформаційно-бібліотечної ради НАН України, акад. НАН
України
Проблеми адаптації бібліотек до умов цифрової культури

Нікіфоренко Лариса Степанівна,
начальник управління соціокультурного розвитку регіонів
Міністерства культури України
Привітання учасникам конференції

Попик Володимир Іванович,
ген. дир. Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського,
д-р іст. наук, чл.-кор. НАН України
Нові обрії інтеграції національного науково-інформаційного
простору

Груша Олександр Іванович,
дир. Центральної наукової бібліотеки ім. Якуба Коласа НАН Білорусі,
канд. іст. наук, доцент
Сучасна наукова бібліотека: багатофункціональність чи
розпорошеність діяльності

Ельбесхаузен Ханс,
проф. Королівської школи бібліотекознавства та інформатики,
Копенгаген, Данія.
Публічні бібліотеки Данії – розвиток і зміни

Ібраімова Ширін Джапаровна,
дир. Центральної наукової бібліотеки Національної академії наук
Киргизької республіки
Стан та діяльність ЦНБ НАН Киргизької республіки у минулому і
сьогоденні
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Шевченко Ірина Олександрівна,
президент Української бібліотечної асоціації, проф. Національної
академії керівних кадрів культури і мистецтв, канд. пед. наук
Роль бібліотек у забезпеченні сталого розвитку суспільства

Петров Вячеслав Васильович,
дир. Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, акад.
НАН України, д-р техн. наук, проф.
Крючин Андрій Андрійович,
заст. дир. Інституту проблем реєстрації інформації НАН України,
чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, проф.
20-річний досвід видання УРЖ «Джерело»

СЕКЦ ІЯ  1

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
БІБЛІОТЕК: ЗАВДАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ З ГАЛУЗЯМИ

ОСВІТИ, НАУКИ, КУЛЬТУРИ

7 жовтня, 1000 – 1600, зал засідань (к. 344)

Наукові керівники: Попик Володимир Іванович,
ген. дир. НБУВ, д-р іст. наук,
чл.-кор. НАН України
Василенко Ольга Миколаївна,
дир. Інституту бібліотекознавства НБУВ,
канд. іст. наук

Учений секретар: Дем’янюк Людмила Миколаївна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук

Попик Володимир Іванович,
ген. дир. НБУВ, д-р іст. наук,
чл.-кор. НАН України
Вступне слово

Шемаєва Ганна Василівна,
проф. ХДАК, д-р наук із соц. комунікацій, проф.
Коеволюція науки, наукової комунікації бібліотек

Василенко Ольга Миколаївна,
дир. Інституту бібліотекознавства НБУВ, канд. іст. наук.
Інформаційно-комунікаційна діяльність бібліотек у контексті
формування суспільства знань

Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна,
зав. відділу НБУВ, д-р наук із соц. комунікацій
Сучасна бібліотека у швидкозмінюваному світі: моделі розвитку та
партнерство
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Лобузіна Катерина Вілентіївна,
кер. Центру бібліотечних електронних ресурсів і технологій НБУВ, д-р
наук із соц. комунікацій 2
Фундаментальна електронна бібліотека «Україніка»: технологічна
організація та основні принципи управління інформаційними
ресурсами

Скорохватова Алла Віталіївна,
ген. дир. Національної історичної бібліотеки України, заслужений
працівник культури України
Ісаєнко Олександр Олександрович,
кер. проекту Національної історичної бібліотеки України «Бібліотечно-
культурологічний зведений інтегрований краєзнавчий електронний
мультиресурс «Історія міст і сіл України», канд. іст. наук
Концепція бібліотечно-культурологічного зведеного інтегрованого
краєзнавчого електронного мультиресурсу «Історія міст і сіл
України»

Сніцарчук Лідія Віталіївна,
заст. ген. дир. Львівської національної наукової бібліотеки України імені
В. Стефаника, д-р наук із соц. комунікацій, проф.
Преса як об’єкт наукових досліджень у Львівській національній
науковій бібліотеці України імені В. Стефаника

Збанацька Оксана Миколаївна
доц. Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, голов.
бібліотекар Національної парламентської бібліотеки України, канд. іст.
наук
Електронні версії архівних путівників як джерело для уточнення та
поповнення Інформаційно-пошукового тезауруса Національної
парламентської бібліотеки України

Ржеуський Антоній Валентинович,
бібліотекар І категорії Науково-технічної бібліотеки Національного
університету «Львівська політехніка»
Кунанець Наталія Едуардівна,
проф., заст. дир. Науково-технічної бібліотеки Національного
університету «Львівська політехніка», д-р наук із соц. комунікацій
Створення мультимедійних продуктів бібліотек засобами оn-line
технологій

Хіміч Ярослава Олегівна,
проф. Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв,
координатор Центру безперервної інформаційно-бібліотечної освіти
Української бібліотечної асоціації, канд. іст. наук
Професійний розвиток персоналу бібліотек. Сучасні вимоги до
професійної освіти та системи підвищення кваліфікації працівників
бібліотек

Долотова Ольга Артурівна,
голов. бібліотекар Центру ООН та міжнародних організацій  відділу
офіційних і нормативних видань РДБ  (Москва, Росія)
Фінансова грамотність населення. Роль бібліотек у процесі реалізації
програми

Кириленко Олександр Григорович,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук
Актуальні проблеми охорони об’єктів інтелектуальної власності
НБУВ

Жукова Валерія Павлівна,
доц. Харківської державної академії культури, канд. наук із соц.
комунікацій
Функції бібліотеки: соціально-комунікаційний аспект

Бачинська Надія Анатоліївна,
доц. Київського національного університету культури і мистецтв, канд.
пед. наук
Бібліотечно-інформаційна освіта: термінологічний підхід

Коваль Тетяна Миколаївна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук
Сучасні тенденції комплексного обслуговування користувачів у
контексті інформаційно-комунікаційної діяльності наукової
бібліотеки

Виноградова Олена Борисівна,
заст. дир. Державної бібліотеки України для юнацтва, канд. іст. наук, доц.
Формування толерантності як напрям бібліотечно-інформаційної
роботи з молоддю
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Захарова Наталія Борисівна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук, старш. наук. співроб.
Тенденції розвитку інноваційних форм масової комунікації в сучасній
бібліотечній діяльності

Гончаренко Маріанна Олексіївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Формування універсального підсобного фонду як комунікаційний
процес

Власенко Наталія Миколаївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Культура обслуговування користувачів як основоположний чинник
іміджу бібліотеки

Чупріна Вікторія Миколаївна,
зав. відділу НБУВ
МБА і ДД в інформаційній системі бібліотек: динаміка надання послуг
в електронному середовищі

Смоляр Інеса Еммануїлівна,
зав. сектору НБУВ
Туровська Леся Олегівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Організація електронних книжкових виставок у контексті
інформаційно-комунікаційної діяльності наукової бібліотеки

Копитко Тетяна Юріївна,
бібліотекар І категорії НБУВ
Концептуальні засади створення та розвитку електронних бібліотек

Лопата Олена Михайлівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Електронні бібліотечні журнальні виставки залів періодичних видань
як складова інформаційно-комунікаційної діяльності НБУВ

Масловська Світлана Миколаївна,
наук. співроб. НБУВ
Забезпечення професійних потреб фахівців бібліотечної сфери в
контексті формування бібліотекознавчих інформаційних ресурсів

П’яткова Ганна  Михайлівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Електронні книжки та вільні електронні зібрання в комунікаційно-
інформаційному середовищі

Коваль Тетяна Миколаївна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук
Шевченко Ірина Володимирівна,
зав. сектору НБУВ
Формування баз даних відомостей про користувачів НБУВ на
платформі АБІС «ІРБІС»

Михайлова Ольга Володимирівна,
зав. відділу Національної історичної бібліотеки України
Кисельова Валентина Павлівна,
зав. сектору Національної історичної бібліотеки України
Чеховська Інна Володимирівна,
голов. бібліограф Національної історичної бібліотеки України
Історія населених пунктів регіону в електронних каталогах та
краєзнавчих базах даних ОУН: статистичний зріз

Поперечна Лідія Андріївна,
наук. співроб. НБУВ
Соціальні мережі як інструмент комунікаційно-іміджевої політики
наукової бібліотеки

Здановська Валентина Петрівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Прес-служба НБУВ: становлення й сутність

Ігнатюк  Марина Вікторівна,
дир. бібліотеки Житомирського національного агроекологічного
університету
Проблеми та перспективи бібліотечно-інформаційного обслу-
говування аграрної галузі України в умовах реформи місцевого
самоврядування (на прикладі Житомирського регіону)
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Кропочева Наталія Миколаївна,
наук. співроб. Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені
В. О. Сухомлинського
Соціокомунікаційні аспекти діяльності галузевих бібліотек: спроба
дискурсу

Савицька Лілія Володимирівна,
голов. редактор НБУВ
Використання соціальних мереж для популяризації інформаційних
ресурсів бібліотек

Самохіна Жанна Владиславівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Реклама як складова інформаційно-комунікаційної діяльності
бібліотеки

Кулик Євгенія Володимирівна,
зав. відділу Державної бібліотеки України для юнацтва
Віртуальний простір бібліотеки як середовище освіти та самоосвіти
юнацтва

Дем’янюк Людмила Миколаївна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Інформаційно-комунікаційна діяльність зарубіжних наукових
бібліотек

Шевцова Юлія Олександрівна,
аспірант Харківської державної академії культури
Характеристика зарубіжних професійних видань наукової комунікації
бібліотечних фахівців

Кушерський Андрій Мирославович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Приватні особові документальні колекції у фондах президентських
бібліотек США: комплектування та особливості репрезентації (на
прикладі Президентської бібліотеки-музею Франкліна Рузвельта)

И  Цзя,
аспірант Харківської державної академії культури, викладач
Педагогічного університету м. Син И (КНР)
Роль бібліотек KHP у популяризації вітчизняної кінематографічної
спадщини

Лук’янець Наталія Миколаївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Бібліотечні та музейні колекції: інтеграція інформаційно-ресурсної
складової (американський досвід)

Степченко Мирослава Миколаївна,
провід. бібліотекар НБУВ, аспірант НБУВ
Краєзнавчі бібліотечно-інформаційні ресурси: досвід провідних
бібліотек світу

Литвинова Лариса Анатоліївна,
наук. співроб. НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій
Службовий твір як об’єкт авторського права

Іванов Юрій Феодосійович,
доц. Національної академії внутрішніх справ, канд. юрид. наук
Бібліотеки як провідники правової інформації в інформаційному
суспільстві

Поліщук Роман Валентинович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Нормативно-правові документи в сфері бібліотечно-інформаційної
діяльності наукової бібліотеки України

Яковенко Олена Григорівна,
наук. співроб. НБУВ
Шляхи взаємодії бібліотек і музеїв

Романченко Інна Григорівна,
проректор Білоцерківського інституту економіки і управління
Університету «Україна», канд. іст. наук, проф.
Інформаційно-бібліотечне забезпечення освіти і науки в Україні
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Шемаєв Сергій Олександрович,
аспірант Харківської державн2ої академії культури
Зближення освітніх програм як чинник посилення взаємодії бібліотек,
музеїв, архівів у сучасній системі соціальних комунікацій

Зубенко Ольга Олексіївна,
провід. бібліотекар НБУВ
Взаємодія бібліотек з установами освіти та науки у сфері підвищення
кваліфікації бібліотечних працівників

Василенко Ольга Миколаївна,
дир. Інституту бібліотекознавства НБУВ, канд. іст. наук
Данильченко Тетяна Володимирівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Методична діяльність наукових бібліотек у мережевому середовищі

Богданов Георгій Олександрович,
здобувач Київського національного університету культури і мистецтв
Бібліотеки вишів та їх роль в інтеграції мігрантів

Ніколаєнко Наталія Миколаївна,
дир. наукової бібліотеки Української інженерно-педагогічної академії
Впровадження контролінгу в управлінську діяльність бібліотек

Бондаренко Станіслав Костянтинович,
бібліограф Харківської державної наукової бібліотеки імені
В. Г. Короленка
Історія конструювання  пам’яті у бібліотечному середовищі (ХІХ –
ХХІ ст.)

Мудроха Валентина Олександрівна,
зав. відділу Львівської національної наукової бібліотеки України імені
В. Стефаника
Науково-методичне забезпечення бібліотечно-інформаційної
діяльності

СЕКЦІЯ  2

КНИГОЗНАВЧІ  ДОСЛІДЖЕННЯ  БІБЛІОТЕЧНИХ  ФОНДІВ
 ТА  ЇХ  ВВЕДЕННЯ У НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ПРОСТІР

7 жовтня, 1000 – 1600,
корпус 2, вул. Володимирська, 62,

читальний зал відділу образотворчого мистецтва (кімн. 302)

Наукові керівники: Дубровіна Любов Андріївна,
дир. Інституту рукопису НБУВ, д-р іст. наук,
проф., чл.-кор. НАН України
Ковальчук Галина Іванівна,
дир. Інституту книгознавства НБУВ,
д-р іст. наук, проф.

Учений секретар: Мяскова Тетяна Євгеніївна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук,
старш. наук. співроб.

Ковальчук Галина Іванівна,
дир. Інституту книгознавства НБУВ, д-р іст. наук, проф.
Інститут книгознавства Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського

Крючин Андрій Андрійович,
заст. дир. Інституту проблем реєстрації інформації НАН України,
чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, проф.
Косяк Ігор Васильович,
старш. наук. співроб. Інституту проблем реєстрації інформації НАН
України, канд. техн. наук
Довгалюк Ірина Сергіївна,
старш. наук. співроб. Інституту проблем реєстрації інформації НАН
України, канд. наук з мистецтвознавства
Егупова Людмила Іванівна,
мол. наук. співроб. Інституту проблем реєстрації інформації НАН України
Балагура Ірина Валеріївна,
мол. наук. співроб. Інституту проблем реєстрації інформації НАН України
Збереження записів українського музичного фольклору шляхом
оцифрування фонографічної колекції Осипа Роздольського
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Морозов Олександр Сергійович,
дир. Бібліотеки імені академіка М. О. Лавровського Ніжинського держав-
ного університету імені Миколи Гоголя, зав. Музею рідкісної книги
Бібліофільське зібрання М. М. та І. М. Михайловських у Ніжині:
до історії формування колекції

Кагамлик Світлана Романівна,
старш. наук. співроб. Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, канд. іст. наук
Бібліотеки українських православних ієрархів ранньомодерного часу:
формування та використання книжкових колекцій

Альмес Іван Іванович,
наук. співроб. Львівського відділення Інституту української археографії
та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України
Латино- і польськомовні стародруки монастирського походження у
фондах Державного архіву Тернопільської області

Васьківська Ольга Леонідівна,
вчений секретар Книжкової палати України імені Івана Федорова
Книговидавнича справа за часів Гетьманату

Зінченко Світлана Володимирівна,
старш. наук. співроб. Національного музею у Львові імені Андрея
Шептицького, канд. іст. наук
Види малярських оправ рукописних, стародрукованих та архівних книг

Сак Ольга Геннадіївна,
зав. відділу Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки ім.
Олеся Гончара
Дослідницькі розвідки раритетного фонду Херсонської обласної
універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара

Іваницька Світлана Григорівна,
доц. Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій, канд.
іст. наук
Книжково-видавнича справа у добу Великої революції в рефлексіях
Сергія Єфремова на сторінках часопису «Книгарь» (1917–1920 рр.)

Пасічник Володимир Петрович,
зав. відділу Львівської національної наукової бібліотеки України
імені В. Стефаника, канд. мистецтвознавства
Фонд етномузиколога Володимира Гошовського у Львівській
національній науковій бібліотеці імені В. Стефаника

Пастушенко Олена Василівна,
голов. спеціаліст департаменту атестації кадрів МОН України,
канд. філол. наук
Історія та теорія книги в українському книгознавстві в дисертаційних
дослідженнях незалежної України

Подкупко Тетяна Леонідівна,
доц. Одеського національного медичного університету, канд. іст. наук
Джерела з особових фондів українських діячів початку ХХ ст. як наочні
матеріали для викладання гуманітарних дисциплін (за матеріалами
Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького)

Шатрова Марина Борисівна,
доц. Рівненського державного гуманітарного університету
Рукописна книга в дослідженнях українських книгознавців кінця ХХ –
початку ХХІ ст.

Бондар Наталія Петрівна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук, старш. наук. співроб.
Методика філігранологічного дослідження для встановлення
підроблених аркушів у складі примірника краківського видання
«Гербарія польського» Мартіна з Ужендова 1595 р.

Булатова Світлана Олегівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук, старш. наук. співроб.
Рукописне дослідження з біблійної історії Станіслава Клечевського
(1714–1776) у фонді Iнституту рукопису Національної бібліотеки
України імені В.І. Вернадського

Іванова Ольга Андріївна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. філол. наук
Слов’янські святі в місяцесловах кириличних рукописних книг XVI ст.
(на матеріалі фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського)
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Гальченко Олена Михайлівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук, старш. наук. співроб.
Науковий каталог та його роль у наукових дослідженнях писемних
пам’яток (сучасний погляд на проблему)

Гузунова Марина Олександрівна,
провід. бібліотекар НБУВ
Рідкісне видання твору А. Єнсена «Мазепа» та особливості його
примірника з фондів Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського

Гуржій Іванна Олександрівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Український культурний і громадський діяч Ф. Р. Штейнгель та його
книжковий спадок у фондах НБУВ

Добрянська Тетяна Андріївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Друковане «Житіє св. князя Володимира» у складі рукописного
збірника 1671 р.

Донець Олена Миколаївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Ідеологія в художніх образах: гендерні аспекти візуалізації жінки в
українському радянському плакаті 1940–1970 рр. (на основі зібрання
українського друкованого плаката ХХ ст. відділу образотворчих
мистецтв НБУВ)

Гуль Ольга Мирославівна,
аспірант НБУВ
Бібліотека Леона Ідзиковського: історія створення та побутування
(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Бондар Марія Андріївна,
аспірант Київського національного університету культури і мистецтв
Каталоги українських кириличних стародруків

Заболотна Наталія Валентинівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. філол. наук
Почаївські кириличні стародруки у конволютах з виданнями інших
друкарень

Заєць Олена Василівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Бібліотеки митрополитів зі складу книгозбірні Києво-Печерської
лаври та їх представлення в інформаційному просторі

Зубко Надія Несторівна,
доц. Української академії друкарства
Особливості видання й поширення шкільних підручників в Україні у
20–30-х роках ХХ ст.

Жбанова Катерина Юріївна,
аспірант Київського національного університету імені Тараса
Шевченка
Агітаційна література як джерело до вивчення трудової політики в
УРСР у 1955–1967 рр.

Афанасьєва Зоя Борисівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Історія створення Київського Першого комерційного училища та його
бібліотеки (1896–1920)

Івченко Лариса Василівна,
зав. відділу НБУВ, канд. мистецтвознавства, старш. наук. співроб.
Книгознавство і дослідження музичних пам’яток

Кожушко Євгенія Віталіївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Колекція книг і нот з бібліотеки Ігоря Блажкова у фондах Національної
бібліотеки імені В. Вернадського

Куркова Ірина Сергіївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Творча постать Сергія Рахманінова у документах і матеріалах з
фондів Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

Гурина Вікторія Георгіївна,
провід. бібліотекар НБУВ
Твори українських композиторів, присвячені Тарасу Шевченку
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Курганова Олена Юріївна,
наук. співроб. НБУВ, канд. філол. наук
Електронна антологія барокової поезії як засіб презентації фонду
стародруків НБУВ

Мяскова Тетяна Євгеніївна,
старш. наук. співроб., канд. іст. наук, старш. наук. співроб.
Бібліотечна діяльність Івана Васильовича Лучицького та історична
доля його особової бібліотеки

Недашківська Олександра Сергіївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Використання електронних інформаційних ресурсів при
бібліографічному описі видань фірми Ельзевірів кінця XVI – початку
XVIII ст. з фондів Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського

Рабчун Оксана Станіславівна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук
Рабчун Ірина Вікторівна,
студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Студентський відділ бібліотеки Університету св. Володимира  у фонді
відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту
книгознавства НБУВ: історія та сучасний стан

Рудакова Юлія Костянтинівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Примірники видань творів Лазаря Барановича латинським шрифтом
у фонді НБУВ

Руденко Людмила Григорівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. мистецтвознавства
Хор Київської духовної академії у нотних пам’ятках Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Савченко Ірина Валентинівна,
наук. співроб. НБУВ
Бібліографічне опрацювання церковної музики

Солонська Наталія Гаврилівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Борисович Галина Олександрівна,
провід. бібліотекар НБУВ
Українська канадіана та бібліографічне забезпечення її досліджень
(за фондами відділу зарубіжної україніки  НБУВ)

Стемпіцька Юлія Сергіївна,
асистент Української академії друкарства
Особливості декорування сегментів корінця української золотарської
оправи

Ціборовська-Римарович Ірина Олегівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук, старш. наук. співроб.
Провенієнції стародруків бібліотеки Бердичівського монастиря босих
кармелітів як джерело до історії формування бібліотечного фонду

Цибульська Олена Анатоліївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Колекція раритетних грамплатівок з фондів Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського : особливості каталогізації

Швець Ірина Миколаївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Залізнюк Олена Сергіївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Білименко Людмила Анатоліївна,
мол. наук. спів роб. НБУВ
Українські таборові часописи Німеччини та Австро-Угорщини 1915–
1918 рр.: історія формування, зміст, тематична насиченість (за
матеріалами газетних фондів)

Щеколдіна Наталія Олексіївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
До проблеми опису західноєвропейської друкованої графіки XVI–
XVIII ст. в колекції альбомів навчальних малюнків іконописної та
малярської майстерні Києво-Печерської лаври (Кужбушки)
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Якубова Тетяна Анатоліївна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук.
Книги з бібліотек Житомира у франкомовному та польськомовному
фондах відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Рибак Євген Анатолійович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Книжкові колекції у фондах НБУВ. Дослідження та використання

Малюк Станіслав Михайлович,
провід. бібліотекар НБУВ
Організація та шляхи комплектування газетно-графічного відділу
(пізніше – підвідділу газет відділу періодики) Всенародної
(Національної) бібліотеки Української держави (1918–1921)

Захаров Дмитро Григорович
провід. бібліотекар НБУВ
Газета «Діло» 1900–1901 рр. як джерело вивчення мовного питання в
Західній Україні на початку ХХ ст.

СЕКЦ ІЯ  3

БІБЛІОТЕКА  ЯК  СУСПІЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ЦЕНТР  НАПОВНЕННЯ  СОЦІАЛЬНИХ  КОМУНІКАЦІЙ

7 жовтня, 1000 – 1600,
зал публікацій ООН (к. 345)

Науковий керівник: Горовий Валерій Микитович,
заст. ген. дир. НБУВ,
д-р іст. наук, проф.

Учений секретар: Гранчак Тетяна Юріївна,
зав. відділу НБУВ, д-р наук із соц.
комунікацій, старш. наук. співроб.

Давидова Ірина Олександрівна,
зав. кафедри Харківської державної академії культури, д-р наук із соц.
комунікацій, проф.
Системні трансформації в бібліотечній сфері діяльності: до питання
наукової організації управління

Галаган Людмила Миколаївна,
дир. Фонду Президентів України НБУВ, канд. політ. наук, старш. наук.
співроб.
Інтернет-представництва органів державної влади як
інституціональні структури системи електронної взаємодії влади з
суспільством

Гранчак Тетяна Юріївна,
зав. відділу НБУВ, д-р наук із соц. комунікацій, старш. наук. співроб.
Діяльність інформаційно-аналітичних підрозділів національних
бібліотек як чинник зміцнення національного інформаційного
суверенітету: науково-дослідний аспект

Іванова Наталія Георгіївна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук
Організаційні і правові питання забезпечення інформаційної безпеки
держави
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Половинчак Юлія Миколаївна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук.
Особливості продукування суспільно значущої інформації в інтернет-
просторі

Чуприна Леонід Андрійович,
зав. відділу НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій
Соціальні мережі як джерело інформації соціальної тематики для
бібліотек

Хемчян Ірина Іванівна,
зав. відділу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені
В. О. Сухомлинського
Соколовська Наталія Богданівна,
мол. наук. співроб. Державної науково-педагогічної бібліотеки України
імені В. О. Сухомлинського
Представлення книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН
України та НАПН України в соціальних медіа

Горова Світлана Валеріївна,
старш. наук. співроб. НБУВ,
канд. наук із соц. комунікацій
НТП у задоволенні інформаційних запитів людини

Пальчук Валентина Едуардівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій
Роль бібліотеки в інформаційному процесі впровадження електронного
урядування

Ворошилов Олег Володимирович,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Інформаційно-аналітичний чинник діяльності сучасної бібліотеки

Кулицький Сергій Петрович,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. екон. наук, доцент
Аналіз соціальних комунікацій у сфері економіки та їх наукове
забезпечення на базі ресурсів національної бібліотеки

Горенко Тетяна Іванівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. екон. наук
Ризики фінансової комунікації та роль аналітичної інформації у
розвитку інформаційного простору фінансової галузі

Бусол Олена Юріївна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. юрид. наук, старш. наук. співроб.
Кібернетичний підхід до інформації в діяльності бібліотек

Дубас Тетяна Петрівна,
зав. відділу НБУВ
Науково-видавнича діяльність бібліотек як чинник розвитку
комунікаційних процесів

Трачук Людмила Федорівна,
доц. Рівненського державного гуманітарного університету, канд. іст. наук,
доцент
Веб-технології в технологічному процесі обслуговування користувачів
бібліотек

Калініна Лариса Анатоліївна,
доц. кафедри Миколаївської філії Київського національного університету
культури і мистецтв, канд. пед. наук
Бібліотечний документальний театр як засіб соціальної комунікації

Полтавець Сергій Васильович,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. політ. наук
Ретроспективні документи з історії українського козацтва як
джерело наповнення соціальних комунікацій

Медведєва Валентина Миколаївна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Значення сучасної бібліотеки в забезпеченні доступу користувачам
до інформаційних ресурсів

Вишневська Ірина Анатоліївна,
наук. співроб. НБУВ
Особливості використання інформації соціальних мереж в
інформаційно-аналітичній діяльності



24 25

Федорчук Артур Григорович,
наук. співроб.  НБУВ
Особливості процесу моніторингу інформаційних потоків про Україну
в закордонних мережевих ресурсах

Аксьонова Наталія Дмитрівна,
наук. співроб. НБУВ
Аналіз використання маніпулятивної термінології в назвах статей у
медіа-просторі

Потіха Андрій Леонідович,
наук. співроб. НБУВ
Сторінки політичних партій у соціальних мережах як джерело
підготовки інформаційно-аналітичного продукту

Дем’яненко Людмила Григорівна,
наук. співроб. НБУВ
Популяризація інституту президентства в контексті інформаційно-
аналітичної діяльності бібліотечних установ

Волковинська Вероніка Олександрівна,
наук. співроб. НБУВ
Специфіка презентації наукових установ та спеціалізованих фондів в
онлайнових соцмережах (на прикладі Фонду Президентів України)

Присяжна Лілія Василівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій
Інноваційні зміни в бібліотеці на основі бенчмаркінгу

Бондаренко Вікторія Іванівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій
Технологічний аспект функціонування віртуальної виставки в
бібліотечному середовищі

Блажкевич Андрій Львович,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Роль електронних юридичних порталів у формуванні правової культури
громадянського суспільства

Симоненко Олена Василівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. політ. наук
Інформація в забезпеченні ефективності функціонування політичного
лідерства: роль бібліотек

Рудь Ігор Миколайович,
мол. наук. співроб. НБУВ, канд. політ. наук
Використання засобів сучасних пошукових систем для оптимізації
пошуку інформації в умовах бібліотечних аналітичних підрозділів

Тарасенко Наталія Віталіївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Бібліотечні сайти та сторінки в соціальних мережах як інноваційні
інформаційні продукти бібліотеки

Терещенко Ірина Юріївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Використання мобільних технологій в інформаційно-аналітичній
діяльності бібліотек

Желай Оксана Петрівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Бібліотечна діяльність у системі нейтралізації антиукраїнської
пропаганди

Черпак Тетяна Володимирівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Особливості аналітичного супроводу діяльності Парламенту України
в законодавчому процесі

Кушерський Андрій Мирославович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Віртуальний читальний зал «Франклін» як комплексний інформаційний
ресурс: зміст та значення

Лук’янець Наталія Миколаївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Музейні колекції як інформаційно-ресурсна складова сучасних
бібліотечних установ
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Макарова Олена Ігорівна,
мол. наук. співроб.  НБУВ
Особливості формування документально-інформаційних ресурсів
архівних установ Іспанії

Стоян Платон Федорович,
мол. наук. співроб.  НБУВ
Співробітництво архівних установ Канади з питань розвитку
електронних ресурсів

Польовик  Світлана Миколаївна,
мол. наук. співроб.  НБУВ
Роль і місце інформаційних ресурсів у формуванні документних
комунікацій

Натаров Олег Олександрович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Правова освіта населення – один з пріоритетних напрямів роботи
бібліотечних установ України

Пестрецова Ольга Олександрівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Перспективні шляхи формування системи бібліотечного правового
інформування

Чернявська Ліна Павлівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Cтворення гендерних інформаційних ресурсів як форма наукового
забезпечення гендерних досліджень

Пригорницька Оксана Григорівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Особливості аналітичної роботи з регіональними ЗМІ

Соколова Ірина Василівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Використання інформаційної продукції електронних регіональних ЗМІ
у виробничій діяльності бібліотек

Саморукова Ольга Михайлівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Інформаційні продукти з моніторингу висвітлення української
тематики в зарубіжних медіа

Якименко Юрій Анатолійович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Соціальні медіа як інструмент дослідження проблем регіонального
розвитку

Берегельський Андрій Васильович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Використання інфографічних елементів у бібліотечній звітності

Беззуб Ірина Олександрівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Електронна бібліотека як частина інформаційно-освітнього
середовища вищого навчального закладу

Булахова Галина Іванівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Реклама бібліотек на веб-сайті

Семесько Валентина Олександрівна
мол. наук. співроб. НБУВ
Платні послуги бібліотек: правовий аспект та зарубіжний досвід

Гах Ігор Петрович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Моделі цифрових мереж інтегрального обслуговування в
інформаційно-бібліотечному середовищі

Струнгар Валерія Валеріївна,
аспірант НБУВ
Використання соціальних медіа в бібліотекознавчих дослідженнях

Миськевич Тетяна Миколаївна,
провід. бібліограф НБУВ
Роль бібліотек у вирішенні  проблем інформаційної соціалізації людей
похилого віку в Україні
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Гребінь Анна Андріївна,
інженер-електронік І категорії ДНАББ імені  В. Г. Заболотного
Соціальні мережі – сучасне середовище спілкування з користувачами
(нотатки координатора бібліотечного сайта)

Кривецький Олег Павлович,
голов. редактор НБУВ
Професійні вимоги до співробітників інформаційно-аналітичних
підрозділів бібліотек

Покровська Галина Георгіївна,
голов. бібліограф НБУВ
Використання регіональних інтернет-ресурсів у бібліотечно-
аналітичній роботі

Степченко Мирослава Миколаївна,
провід. бібліотекар  НБУВ
Краєзнавчі бібліотечно-інформаційні ресурси: досвід провідних
бібліотек світу

Троїцька Катерина Вікторівна,
провід. бібліограф НБУВ
Штрихи до портрету сучасної дитячої бібліотеки України

Федоренко Оксана Ігорівна,
редактор I категорії НБУВ
Інноваційні технології впровадження інформаційно-комунікаційних
систем у бібліотеках України

Шлапак Юлія Станіславівна,
провід. редактор НБУВ
Реалізація функцій електронного та друкованого (паперового)
підручників (на прикладі  функцій інформаційної, розвивально-виховної
і функції закріплення та самоконтролю)

СЕ КЦ ІЯ  4

ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ.
АВТОМАТИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

8 жовтня, 1000 – 1600, зал засідань (к. 344)

Науковий керівник: Лобузіна Катерина Вілентіївна,
керівник Центру бібліотечних електронних
ресурсів і технологій, д-р наук із соц.
комунікацій

Учені секретарі: Коновал Людмила Володимирівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Клочок Станіслава Григорівна,
мол. наук. співроб. НБУВ

Борисенко Антон Володимирович,
зав. відділу Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені
В. Г. Заболотного
Досвід автоматизації бібліотечних технологій у Державній науковій
архітектурно-будівельній бібліотеці імені В. Г. Заболотного

Самохіна Наталія Федорівна,
зав. відділу НБУВ, канд. техн. наук
Електронні періодичні ресурси: наукове опрацювання

Гуцол Галина Олександрівна,
заст. дир. Книжкової палати України імені Івана Федорова
Перспективи   впровадження   в   бібліотеках   України   європейських
стандартів і технологій електронної каталогізації

Черниш Наталія Іванівна,
проф. Української академії друкарства, канд. філол. наук, доц.
Електронні енциклопедії як складова інформаційного простору України
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Лобузін Іван Володимирович,
наук. співроб. НБУВ
Міжнародні та національні цифрові бібліотечні проекти: технологічні
вимоги і стандарти

Коновал Людмила Володимирівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Аналіз досвіду національних цифрових проектів європейських
бібліотек у контексті формування електронної бібліотеки «Україніка»

Клочок Станіслава Григорівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Реєстр оцифрованого культурного надбання

Каліберда Надія Юріївна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук
Дистанційне обслуговування користувачів: пріоритети розвитку

Добра Надія Володимирівна,
зав. сектору НБУВ
Інтернет-навігатор наукових бібліографічних ресурсів

Іванова Майя Вікторівна,
зав. відділу НБУВ
Формування інтернет-навігатора конституційно-правової тематики
в Національній юридичній бібліотеці НБУВ

Корнілова Євгенія Олександрівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Адресно-цільове інформування віддалених користувачів: практика та
перспективи використання

Ісаєва Ольга Володимирівна,
наук. співроб. НБУВ
Електронні файли на особу в елетронному середовищі

Руденко Євгенія Валеріївна,
провід. бібліотекар НБУВ
Довідковий бібліотечно-інформаційний ресурс «Персоналії  НАНУ»

Перенесієнко Ігор Петрович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Сучасні дослідження питання функціонування бібліотечних
класифікацій у веб-середовищі

Галицька Світлана Володимирівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Орєшина Наталія Володимирівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Скорочений варіант Рубрикатора НБУВ як лінгвістична основа
організації інформаційних ресурсів наукової бібліотеки

Клюшнікова Олена Валентинівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Електронні бібліотечно-інформаційні ресурси Національної бібліотеки
Білорусі в забезпеченні наукових досліджень (за матеріалами сайта
www.nlb.by)

Разважаєв Артем Юрійович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Аналіз функціональних можливостей інформаційних систем для
наукової періодики відкритого доступу

Гарагуля Сергій Сергійович,
аспірант НБУВ
Моделі інтеграції електронних джерел наукової інформації у
бібліотеках

Чабан Ірина Анатоліївна,
наук. співроб. НБУВ
Проблеми забезпечення цілісності та конфіденційності баз даних
автоматизованих бібліотечних інформаційних систем

Коцюба Євгенія Юріївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Колекції оцифрованих газет: аналіз міжнародного досвіду та
особливості організації в Національній бібліотеці України імені
В. І. Вернадського
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Медвідь Тетяна Станіславівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Скорочений варіант Рубрикатора НБУВ як засіб формування
інформаційного ресурсу економічної тематики

Білінець Наталія Григорівна,
голов. бібліотекар НБУВ
Іванова Майя Вікторівна,
зав. відділу НБУВ
Гаркава Марина Валентинівна,
провід. бібліотекар НБУВ
Цифрова спадщина конституційно-правової тематики у фондах НЮБ
НБУВ

СЕКЦ ІЯ  5

НАУКОВА  АРХІВНА  СПАДЩИНА: ФОРМУВАННЯ,
ДОКУМЕНТНИЙ  СКЛАД,  ІН2ФОРМАЦІЙНИЙ  ПОТЕНЦІАЛ

8 жовтня, 1000 – 1600

корпус 2, вул. Володимирська, 62,
читальний зал відділу образотворчого мистецтва (кімн.302)

Наукові керівники: Яременко Лідія Миколаївна,
дир. Інституту архівознавства НБУВ,
канд. іст. наук, старш. наук. співроб.
Степченко Ольга Петрівна,
зав. відділу Інституту рукопису НБУВ,
канд. іст. наук, старш. наук. співроб.

Учений секретар: Вербіцька Оксана Іванівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. філос. наук

Яременко Лідія Миколаївна,
дир. Інституту архівознавства НБУВ, канд. іст. наук, старш. наук. співроб.
Нормативні та науково-методичні засади діяльності архівних
підрозділів установ НАН України

Алєксєєнко Анна Олександрівна,
нач. відділу Центрального державного науково-технічного архіву України
Фонди Центрального державного науково-технічного архіву України
з науково-дослідною документацією: особливості формування та
інформаційна наповненість

Бойко Галина Василівна,
заст. дир. – головний зберігач фондів Державного архіву Київської
області
Бойко Ігор Миколайович,
підполковник міліції Головного управління МВС України у м. Києві
Інтеграційні процеси в архівній галузі
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Товкач Ігор Олегович,
магістрант НТУУ «Київський політехнічний інститут»
Ефективне рішення для інформатизації архівної галузі – уніфікований
інтерактивний сайт

Бєлая Ольга Миколаївна,
нач. відділу Державного архіву Київської області, канд. іст. наук
On-line діловодство за допомогою сайта установи

Павленко Людмила Анатоліївна,
доц. Чернігівського національного педагогічного університету імені
Т. Г. Шевченка, канд. іст. наук
Створення архіву національних меншин України в контексті
розгортання вітчизняних нацменознавчих досліджень 20-х років ХХ ст.

Грень Зоряна Тарасівна,
уч. секретар Львівської національної наукової бібліотеки України імені
В. Стефаника
Видавничі стратегії Львівської національної наукової бібліотеки
України імені В. Стефаника в царині популяризації історичних
документів (2005–2015 рр.)

Кучерява Олена Федорівна,
провід. бібліотекар Державної наукової архітектурно-будівельної
бібліотеки імені В. Г. Заболотного
Методичний фонд Науково-дослідного інституту теорії та історії
архітектури і містобудування (НДІТІАМ) – основа галузевих
досліджень

Січова Оксана Василівна,
наук. співроб. НБУВ
Принципи організації документів НАФ в архівах установ НАН України

Корчемна Ірина Степанівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук,
Розвиток методичних засад комплектування та обліку особових
архівних фондів Інституту рукопису НБУВ (1940–1980 рр.)

Кіржаєва Ірина Григорівна,
провід. редактор НБУВ
Використання архівних фондів Інституту архівознавства НБУВ:
тематика досліджень та склад користувачів (1991–2014)

Вербіцька Оксана Іванівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. філос. наук
Підготовка наукових видань у НАН України до відзначення
шевченківських ювілеїв у 1961-му та 1964 р. (за архівними джерелами)

Індиченко Ганна Володимирівна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук
Використання документів Архіву Президії НАН України в історичній
реконструкції міжнародного наукового співробітництва НАН
України (1956–1960)

Коваленко Сергій Миколайович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Бондарчук Ярослав Олегович,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Розвиток видавничої діяльності Національної академії наук України в
1956–1960 pp.

Лук’янець Олексій Анастасович,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Співпраця НАН України і Українського республіканського правління
науково-технічного товариства радіотехніки, електроніки та зв’язку
ім. О. С. Попова (1947–1975 pp.): документальна спадщина

Шихненко Ігор Миколайович,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Інформаційні ресурси мережі Інтернет як джерело вивчення життя і
наукової діяльності вчених НАН України (1956–1960 pp.)

Бойко Юлія Олександрівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Березовська Ольга Василівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
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Шарабанова Ірина Володимирівна,
редактор І категорії НБУВ
Нові надходження до Архівного фонду НАН України: документи
Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України

Воловник Людмила Семенівна,
гол. редактор НБУВ
Документний склад архівного фонду Національного ботанічного саду
ім. М. М. Гришка: загальний огляд

Принь Марина Олегівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Центр пам’ткознавства НАН України і УТОПІК: історія становлення
(за документами фонду установи)

Васильєва Ольга Олексіївна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Документи до історії формування Національного заповідника
«Хортиця» з архіву історика О. М. Апанович (з фондів ІР НБУВ)

Петриченко Катерина Вікторівна,
аспірант Інституту української археографії та джерелознавства ім.
М. С. Грушевського НАН України
Інформативна наповнюваність документа громадянина УНР
(закордонного паспорта)

Дзира Олеся Іванівна,
мол. наук. співроб.  НБУВ
Джерельна база вивчення історії української діаспори Канади у 1918–
1939 рр.

Принь Олександр Віталійович,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук, старш. наук. співроб.
Невідомий рукопис історика П. В. Климента про проведення архео-
логічних досліджень на території заводу «Азовсталь» біля Маріуполя
у 1931 р.

Петрикова Валентина Теодорівна,
доц.  Харківської державної академії дизайну і мистецтв, канд. іст. наук,
Архів С. Таранушенка Інституту рукопису НБУВ як хроніка зв’язків
вченого з академіком Ф. Шнітом

Брязкало Тетяна Вікторівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Піддубний Олександр Павлович,
провід. редактор НБУВ
Біографія та наукова діяльність академіка Георгія Степановича
Писаренка в документах особового фонду вченого

Булгаков Юрій Володимирович,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Нові документи в особовому архівному фонді академіка АН УРСР
А. Д. Коваленка

Герасімова Тетяна Володимирівна,
пров. редактор НБУВ
Особистість Тараса Шевченка в дослідженні Миколи Шудрі (за
матеріалами фондів Інституту рукопису НБУВ)

Горбач Тимур Сергійович,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Документальний склад архіву Сергія Захаровича Заремби: проблеми
систематизації

Горєва Вікторія Володимирівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Особовий архів Ольги Іванівни Сорокіної (1892–1988 рр.) у фондах
Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського

Наумова Наталія Анатоліївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Біографічні документи М. В. Птухи в складі особового фонду вченого
в Інституті архівознавства НБУВ

Радзіловська Анастасія Олексіївна,
провід. бібліограф ІР НБУВ
Особовий архів літературознавця Є. П. Кирилюка у фондах Інституту
рукопису НБУВ
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Шеремета (Слободян) Лілія Олександрівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Біографічні відомості про академіка О. І. Смирнову-Замкову за
документами особового фонду Інституту архівознавства НБУВ

Старовойт Світлана Володимирівна,
зав. відділу НБУВ
Завалішина Людмила Іванівна,
редактор І категорії НБУВ
Особовий архівний фонд академіка НАН України А. О. Лебедєва: історія
формування, склад документів, інформаційний потенціал

Філіпович Марина Анатоліївна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук.
Архів Олени Станіславівни Компан (1916–1986): огляд фонду

Черняк Ірина Володимирівна,
наук. співроб. Музею народної архітектури та побуту Середньої
Наддніпрянщини Національного історико-етнографічного заповідника
«Переяслав», магістр, здобувач КНУКіМ
Діяльність О. С. Сокальського як керівника відділу управління учбових
закладів Міністерства культуры УРСР у період 50–60-х рр. ХХ століття
(за документами ЦДАВО України)

Шаповал Андрій Іванович,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук, старш. наук. співроб.
Листи В. М. Перетца до С. О. Єфремова у фондах Інституту
архівознавства НБУВ

Шипко Людмила Василівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Листування М. М. Бережкова зі співробітниками та випускниками
Ніжинської вищої школи (за документами Інституту рукопису НБУВ)

Горшихіна Ольга Юліївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Російсько-єврейські періодичні видання другої половини XIX – поч.
XX ст. у фондах НБУВ

Клименко Ірина Валентинівна,
наук. співроб. ІР НБУВ, канд. іст. наук
Матеріали до історії дитячих періодичних видань: «Волошки»,
«Барвінок», «Весняні хвилі» у 1917–1920-ті рр. (з фондів Інституту
рукопису НБУВ)

Сохань Світлана Валентинівна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук, старш. наук. співроб.
Документи Київського Пустинного Микільського монастиря XVI–
XVIII ст. зі збірки Київської казенної палати з фондів Інституту
рукопису НБУВ
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СЕКЦІЯ 6

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСУРСІВ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ

7 жовтня, 1000 – 1600,
зал Фонду Президентів України (к. 307)

Наукові керівники: Стрішенець Надія Володимирівна,
зав. відділу НБУВ, д-р іст. наук
Бруй Оксана Миколаївна,
заст. ген. директора  Національної наукової
медичної бібліотеки України

Учений секретар: Сокур Олена Леонідівна,
мол. наук. співроб. НБУВ

Керзюк Ольга Василівна,
куратор відділу європейських та американських студій Британської
бібліотеки
Ефективна організація і використання ресурсів Британської
бібліотеки у співпраці з партнерами (на прикладі відділу європейських
та американських студій)

Бруй Оксана Миколаївна,
заст. ген. директора Національної наукової медичної бібліотеки України
Перспективи каталогізації в контексті Стратегії розвитку
бібліотечної справи в Україні до 2025 р.

Стрішенець Надія Володимирівна,
зав. відділу НБУВ, д-р іст. наук
Міжнародний стандарт каталогізації

Башун Олена Володимирівна,
Фулбрайтівський дослідник (2009–2010, University of North Caroline, США)
З досвіду стажування за Програмою ім. Фулбрайта в університетській
бібліотеці США

Відьма Аурелія Вячеславівна,
зав. відділу Національної наукової медичної бібліотеки України
Предметизація як засіб організації ресурсів Національної наукової
медичної бібліотеки України та медичних бібліотек мережі

Муравйова Валентина Михайлівна,
зав. відділу Книжкової палати України імені Івана Федорова
Впровадження національного еталона УДК в Україні: сучасний стан
та перспективи розвитку

Шекера Петро Іванович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Ретроспекція журналів та продовжуваних видань у НБУВ: підхід до
вирішення проблеми

Несміянова Ірина Віленівна,
співроб. Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України
Науково-видавнича діяльність Інституту проблем сучасного
мистецтва НАМ України в освітньо-культурному просторі – між
традицією і сучасністю

Курвякова Лідія Павлівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Створення електронного каталогу книг, надрукованих латинським
шрифтом

Смусь Софія Григорівна,
гол. бібліотекар НБУВ
Заміна традиційних каталогів електронним – чи на часі: думка читачів
НБУВ за результатами анкетування

Солоіденко Галина Іванівна,
провід. наук. співроб. НБУВ
Роль академічних бібліотек в організації і структуруванні наукових
ресурсів

Несміянова Ірина Віленівна,
директор ТОВ «АБЕ Маркетінг», представник ABE/IPS в Україні
Електронні ресурси від ABE/IPS на 2016 р.: ключова наукова інформація
світу
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Лямець Артем Михайлович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Комплектування та каталогізація обов’язкового примірника
дисертацій в Александрійській бібліотеці  (Єгипет)

Шекера Павло Іванович,
в. о. зав. відділу НБУВ
Транслітерація прізвищ українських авторів при каталогізації видань
іноземними мовами

Рубан Алла Іванівна,
наук. співроб. Державної науково-педагогічної бібліотеки України
ім. В. О. Сухомлинського
Аналіз документного потоку з питань формування та використання
інформаційних ресурсів у бібліотеках України (2010–2014 рр.)

Павленко Валентина Іванівна,
зав. сектору НБУВ
Машовець Олена Миколаївна,
пров. бібліотекар НБУВ
Міколушко Всеволод Миколайович,
провід. бібліотекар НБУВ
Газетний фонд НБУВ: особливості організації та перспективи
розвитку

Пристай Галина Іванівна,
зав. відділу Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки
ім. І. Франка
Формування традиційних та електронних ресурсів наукової бібліотеки:
складова культурно-мистецького профілю регіону

Полякова Олена Володимирівна,
гол. бібліотекар НБУВ
Нові можливості електронних наукових ресурсів для мережі НДУ НАН
України у 2015 р.

Сокур Олена Леонідівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Бібліографічна складова організації інформації в бібліотеках НДУ
НАН України

Коваль Тетяна Володимирівна,
зав. відділу НБУВ
Взаємодія бібліотек у контексті формування інформаційного ресурсу
з документообміну

Костиря Борис Миколайович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Шляхи вдосконалення підрозділу «Література України» в
систематичному каталозі

Шелудько Віра Леонідівна,
бібліотекар І категорії НБУВ
Використання основних концептів державного управління у
реферативній БД «Україніка наукова»

Ейсмонт Юлія Володимирівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Економічна термінологія на сторінках УРЖ «Джерело»: специфіка
та динаміка іншомовних запозичень

Гриценко Наталія Олексіївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Наукові медичні часописи в реферативній базі даних «Україніка
наукова»
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СЕКЦІЯ  7

БІБЛІОТЕКИ ЯК  ІНТЕГРАТОРИ
І  ПОШИРЮВАЧІ  БІОГРАФІЧНОГО  ЗНАННЯ

8 жовтня, 1000 – 1600

корпус 2, вул. Володимирська, 62,
Музична вітальня (к. 305)

Науковий керівник: Попик Володимир Іванович,
ген. дир. НБУВ, дир. Інституту біографічних
досліджень НБУВ, д-р іст. наук,
чл.-кор.НАН України

Учений секретар: Котлярова Тетяна Володимирівна,
мол. наук. співроб. НБУВ

Попик Володимир Іванович,
ген. дир. НБУВ, дир. Інститут біографічних досліджень НБУВ, д-р іст.
наук, чл.-кор. НАН України
Здобутки і завдання сучасної бібліотечної біографіки

Ківшар Таїсія Іванівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, д-р іст. наук, проф.
Українська бібліологічна біографіка: становлення і розвиток

Березівська Лариса Дмитрівна,
дир. Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені
В. О. Сухомлинського, д-р пед. наук, проф.
Внесок Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені
В. О. Сухомлинського у створення педагогічної біографіки

Любовець Надія Іванівна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук
Мемуарна складова часопису «Літературно-наукового вісника»

Ляшко Світлана Миколаївна,
провід. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Наукові та культурно-громадські об'єднання як форма організації
біографічної практики ХІХ – початку ХХ ст.

Міщук Сергій Миколайович,
провід. наук. співроб. НБУВ, д-р іст. наук, проф.
Бібліотеки України – інтегратори і поширювачі сучасної регіональної
біографіки

Марченко Наталія Петрівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Новітня біографіка для дітей в Україні у транскордонному діалозі
культур

Петрикова Валентина Теодорівна,
доц. Харківської державної академії дизайну і мистецтв, канд. іст. наук
(Харків)
Концептуальні рецепції бібліографічної діяльності в наукових
установах України 20-х років ХХ ст.: регіональні школи та їх
біографічна складова

Яценко Олег Миколайович,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук
Періодизація розвитку українських персональних бібліографічних
покажчиків: за матеріалами праці «Українські персональні
бібліографічні покажчики (1856–2013)»

Стельмах Наталія Анатоліївна,
наук. співроб. Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені
В. О. Сухомлинського
Сучасні підходи до створення біобібліографічних покажчиків (з
досвіду підготовки покажчика «Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич)
– видатний педагог, психолог, громадський діяч»)

Мироненко Дмитро Олександрович,
зав. відділу Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені
В. Г. Заболотного
Розділ «Видатні особистості» на сайті Державної наукової
архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного як
джерело біографічних знань про архітекторів, інженерів-
будівельників, митців
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Бугаєва Олена Валентинівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Особливості структури сучасного електронного ресурсу Української
музичної біографіки

Ємчук Оксана Ігорівна,
начальник відділу Державного архіву м. Києва, канд. іст. наук
Використання бібліотечного фонду Державного архіву м. Києва в
біографічних дослідженнях

Вернік Юлія Вікторівна,
наук. співроб. НБУВ
Український біографічний архів як основа віртуальної біографічної
лабораторії

Муріна Світлана Вікторівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Особливості біографічної інформації про діячів літератури та театру
на сайтах мережі Інтернет

Осіння Наталія Володимирівна,
мол. наук. співроб. Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова
НАН України (Дніпропетровськ)
Дисертації вчених-геологів та гірників україни ХІХ – початку ХХ ст.
(історико- книгознавчий та бібліографічний  аналіз)

Котлярова Тетяна Володимирівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Біобібліографічні видання національних наукових бібліотек України
(кін. ХХ  – поч. ХХІ ст.)

Тимченко Віктор Миколайович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Персоналії  «Польського біографічного словника» (т. І–VII), пов’язані
з Україною: реалізація принципів добору та групування імен

КРУГЛИЙ СТІЛ

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ:
ТРАДИЦІЇ,  ІННОВАЦІЇ,  ПЕРСПЕКТИВИ

7 жовтня, 1000 – 1400

корпус 2, вул. Володимирська, 62

Науковий керівник: Муха Людмила Вікторівна,
заст. ген. дир. НБУВ,  канд. іст. наук

Учений секретар: Затока Любов Петрівна,
наук. співроб. НБУВ

Муха  Людмила Вікторівна,
заст. ген. дир. НБУВ, керівник Центру консервації і реставрації,
канд. іст. наук
Системність в організації діяльності щодо збереження фондів:
комплексний підхід, нові методи та технології

Затока Любов Петрівна,
наук. співроб.  НБУВ,
Рудакова Юлія Костянтинівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Основні властивості паперу документів: дослідження та прогнози
довговічності

Омельченко Микола Митрофанович,
зав. відділу НБУВ, канд. техн. наук, старший науковий співробітник
Технологічні аспекти з консервації бібліотечних документів
нестандартних форматів

Дзендзелюк Леся Степанівна,
мол. наук. співроб. ЛННБУ імені В. Стефаника,
Льода Любов Мирославівна,
зав. відділу ЛННБУ імені  В. Стефаника
Реставраційні інтервенції у деструктований рукописний документ



48 49

Волосатих Людмила Михайлівна,
провід. інженер-хімік НБУВ
Обстеження та консервація раритетних документів Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського для забезпечення їх
збереження

Крікова Таміла Вікторівна,
голов. бібліотекар НБУВ
Екологія книгосховищ та її значення в умовах бібліотеки

Хлівненко Наталія Анатоліївна,
бібліотекар І категорії НБУВ
Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи (на
прикладі роботи Державної наукової архітектурно-будівельної
бібліотеки імені В. Г. Заболотного)

Баляниця Наталія Борисівна,
інженер-хімік І категорії НБУВ
Затока Любов Петрівна,
наук. спів роб.  НБУВ,
Суббота Антоніна Георгіївна,
наук. співроб.  Інституту мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного
Мозгова Світлана Геннадіївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Попередження розвитку мікроскопічних грибів на папері документів

СЕМІНАР

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК У СИСТЕМІ НАУКОВО-
ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

7 жовтня, 1000 – 1300,
зал довідково-бібліографічного відділу (к. 203)

Наукові керівники: Добко Тетяна Василівна,
керівник Центру науково-бібліографічної
інформації НБУВ, д-р наук із соц. комунікацій
Железняк Микола Григорович,
дир. Інституту енциклопедичних досліджень
НАН України, канд. філол. наук

Учений секретар: Шкаріна Віталіна Анатоліївна,
мол. наук. співроб. НБУВ

Добко Тетяна Василівна,
керівник Центру науково-бібліографічної інформації НБУВ, д-р. наук із
соц. комунікацій, старш. наук. співроб.
Бібліографічний покажчик у системі довідково-бібліографічного
обслуговування користувачів

Железняк Микола Григорович,
дир. Інституту енциклопедичних досліджень НАН України, канд. філол. наук
Бібліографічне забезпечення українських енциклопедичних видань

Новосьолова Лариса Семенівна,
наук. співроб. НБУВ
Дзюбич Світлана Андріївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Бібліографічні ресурси Шевченкіани: формування та використання у
системі науково-інформаційного обслуговування користувачів

Геращенко Михайло Васильович,
проф. Національного авіаційного університету, канд. пед. наук
Чухліб Тетяна Михайлівна,
доц. Національного авіаційного університету
Інформаційно-бібліографічне забезпечення вітчизняного мовознавства
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Добровольська Людмила Анатоліївна,
доц. Національного авіаційного університету
Питання української мови та культури у бібліографічних виданнях
Книжкової Палати України

Лиханова Ірина Геннадіївна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Бібліографічний покажчик «Книга в Україні. 1861–1917:
джеролознавчий аспект»

Березюк Тетяна Іванівна,
наук. співроб. Інституту енциклопедичних досліджень НАН України
Метабібліографія «Науковці України ХХ–ХХІ століть» як
інформаційно-довідковий ресурс

Васільєва Світлана Віталіївна,
зав. сектору Наукової бібліотеки Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького
Надрага Марта Степанівна,
директор Наукової бібліотеки Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького
Бібліографічні покажчики як засіб популяризації львівської медичної
школи

Козак Сергій Борисович,
редактор газети «Літературна Україна»
Часописи української діаспори: бібліографічний зріз

Глазунова Людмила Володимирівна,
заст. дир. Харківської  державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка
Бібліографічна складова фанбуків

Смирнова Світлана Миколаївна,
бібліограф І категорії Державної наукової архітектурно-будівельної
бібліотеки імені В. Г. Заболотного
Бібліографічні покажчики Державної наукової архітектурно-
будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного як підґрунтя наукових
досліджень користувачів

Зайченко Надія Яківна,
зав. відділу НБУВ
УРЖ «Джерело» в інформаційному забезпеченні наукових досліджень

Вакульчук Ольга Анатоліївна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук
Науковий каталог «Газети України 1917–1920 р. у фондах
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» як джерело
інформаційного забезпечення користувачів

Лебедюк Олена Олександрівна,
зав. відділу Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Дікунова Олена Анатоліївна,
зав. відділу Наукової бібліотеки Криворізького педагогічного інституту
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Створення бібліографічних покажчиків – складова наукової
інформаційно-бібліографічної діяльності бібліотеки вищого
навчального закладу

Муха  Владислав  Сергійович,
мол. наук. співроб. Інституту енциклопедичних досліджень НАН України
Концепція та бібліографічна складова Інтернет-варіанта
енциклопедичного словника «Чернігівці ХХ–ХХІ ст.»

Дуднік Олександр Якович,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Бібліографічні покажчики як джерела з історії Півдня і Сходу України

Кацалап Руслан Григорович,
голов. технолог Інституту енциклопедичних досліджень НАН України
Роль бібліографії в онлайн-версії «Енциклопедії Сучасної України»

Мацкевич Лідія Петрівна,
зав. сектору НБУВ
Блиндарук Світлана Вікторівна,
провідний бібліограф НБУВ
Бібліографічні видання бібліотек  наукових установ НАН України
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Устиновський Дмитро Володимирович,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Науково-бібліографічна діяльність Національної бібліотеки України
імені В.І. Вернадського у галузі створення поточних бібліографічних
покажчиків (70–80-ті роки ХХ ст.)

Шкаріна Віталіна Анатоліївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Покажчики змісту серіальних видань у фондах Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Пестрецова Лариса Андріївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Шульга Ірина Олександрівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Бібліографічний покажчик «Обмінний фонд Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського» як засіб взаємодії бібліотек у доку-
ментообміні інформаційними ресурсами

Штих Павло Михайлович,
провід. бібліограф НБУВ
Використання соціальних медіа для популяризації довідково-
бібліографічних видань

Очеретянко Світлана Іванівна,
голов. редактор Інституту енциклопедичних досліджень НАН України
Роль електронного каталогу  бібліотеки Інституту енциклопедичних
досліджень НАН України у науково-інформаційному забезпеченні
енциклопедичних видань

Зінькова Тетяна Василівна,
провід. бібліограф НБУВ
Співпраця реферативної служби НБУВ з видавничими установами

Шушківський Анатолій Іванович,
наук. співроб. Інституту енциклопедичних досліджень НАН України
Електронні ресурси про адміністративні одиниці України як довідково-
інформаційне джерело сучасної бібліографії

СЕМІНАР

БІБЛІОМЕТРИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ТА НАУКОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

6 жовтня, 1400 – 1700, зал засідань (к. 344)

Науковий керівник: Костенко Леонід Йосипович,
зав. відділу НБУВ,
канд. техн. наук, старший науковий
співробітник
Рибачук Віктор Павлович,
старш. наук. співроб. Інституту досліджень
науково-технічного потенціалу та історії
науки імені Г. М. Доброва НАН України,
член Міжнародного товариства з наукометрії
та інформетрії (ISSI), канд. хім. наук

Учений секретар: Жабін Олександр Іванович,
наук. співроб. НБУВ

Костенко Леонід Йосипович,
зав. відділу НБУВ, канд. техн. наук, старш. наук. співроб.
Наукометрія: методологія та інструментарій

Квіст Галина,
д-р наук Гентського університету (Бельгія), Ph. D
Рибачук Віктор Павлович,
старш. наук. співроб. Інституту досліджень науково-технічного потенціалу
та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України, канд. хім. наук
Віденіна Неллі Григорівна,
старш. наук. співроб. Інституту досліджень науково-технічного потенціалу
та історії науки імені Г. М. Доброва,
канд. хім. наук
Бібліометричні індикатори в оцінюванні наукових установ: зарубіжна
практика
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Рибачук Віктор Павлович,
старш. наук. співроб. Інституту досліджень науково-технічного потенціалу
та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України, канд. хім. наук
Єгоров Ігор Юрійович,
заст. дир. Інституту економіки та прогнозування  НАН України,
д-р екон. наук, проф.
Наскільки релевантні бібліометричні оцінки української науки при
використанні бази даних Scopus?

Соловяненко Денис Володимирович,
дир. ТОВ «Видавнича служба УРАН», канд. іст. наук
Кузнецов Андрій Вікторович,
провід. бібліотекар науково-технічної бібліотеки імені Г. І. Денисенка
Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут»
Провайдер бібліометричних даних української періодики

Копанєва Вікторія Олександрівна,
дир. Центральної бібліотеки імені Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва,
канд. іст. наук
Вебометричні показники українських бібліотек

Балагура Ірина Валеріївна,
мол.  наук. співроб. Інституту проблем реєстрації інформації НАН України
Українські реферативні ресурси як джерело для проведення науко-
метричних досліджень

Сенченко Оксана Миколаївна,
аспірант Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут»
Глобальне домінування США в інформаційних війнах: концепції,
інструментарій, результати

Кузнєцов Олександр Юрійович,
провід. інженер НБУВ
Екстракція нових знань – вектор розвитку наукової бібліотеки

Жабін Олександр Іванович,
наук. співроб. НБУВ
Бібліометрія в технологічному середовищі наукової бібліотеки

Симоненко Тетяна Василівна,
наук. співроб. НБУВ,
канд. наук із соціальних комунікацій
Лінгвістичні онтології в бібліометрії

Кухарчук Єлизавета Олександрівна,
мол. наук. співроб.  НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій
Українська наука в аналітичній надбудові SciVal системи Scopus

Жабін Андрій Олександрович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Соціальні медіа як засіб підвищення рейтингу бібліотеки

Сандул Оксана Георгіївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Бібліометричний аналіз наукових публікацій з видавничої діяльності

Лукашевич Тетяна Григорівна,
бібліотекар I категорії НБУВ
Bibliometrics of ukrainian science
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