ПОРЯДОК РОБ ОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
3 жовтня (понеділок)
Заїзд та розміщення учасників конференції
4 жовтня ( вівторок)
915– 1000
1000 – 1230
1230 – 1300
12 30– 14 00
1400 – 1600

1400 – 1700

1000 – 1600

1000 – 1600
10

00

– 16

00

1000 – 1300

Реєстрація учасників конференції
Пленарне засідання
Прес-конференція для журналістів
Пе ре рва
Засідання Асоцiацiї бiблiотек України
і Ради директорів наукових бiблiотек та
iнформацiйних центрiв академiй наук –
членiв Міжнародної асоціації академій наук
Семінар: Бібліометричні технології
та наукометричні дослідження
5 жовтня (середа)
Секція 1: Наукові бібліотеки: основні
напрями інтеграції з закладами освіти,
науки та культури

Конференц-зал
фойє Конференц-залу

Зал засідань(к. 344)
Зал публікацій ООН

Зал засідань (к. 344):

Секція 2: Історія книжкової
культури України

Корпус по
вул. Володимирській, 62

Секція 3: Бібліотека в структурі сучасних
інформаційних комунікацій

Зал публікацій ООН

Круглий стіл: Інтелектуальна власність

та проблеми авторського права
в інформаційно-комунікаційній діяльності
бібліотек

Зал Фонду
Президентів
України (к. 307)

1000 – 1400

Семінар: Збереження бібліотечних фондів:
традиції, інновації, перспективи

Корпус по
вул. Володимирській, 62

10 00 – 1300

Семінар: Довідково-бібліографічні ресурси:
формування і використання
Зал довідковобібліографічного
відділу (к. 203)
6 жовтня (четвер)
Секція 4: Інтеграція національних наукових
ресурсів та інтелектуальний доступ
до інформації
Зал засідань

1000 – 1600

(к. 344)

10 00 – 1600

1000 – 1600

Секція 5: Біографіка, біобібліографія
та біографістика в науково-комунікаційному
просторі незалежної України
Корпус по
вул. Володимирській, 62
Семінар: Архівна спадщина
в інформаційному просторі: традиції,
Корпус по
інновації, перспективи.
вул. Володимирській, 62
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Під час роботи конференції
також діятимуть книжкові та інші виставки:
Головний корпус (просп. 40-річчя Жовтня, 3)















Бібліотеки у формуванні національного інформаційного
простору(зал літератури з бібліотекознавства)
Інтелектуальна власність в інформаційному просторі України
(виставка до засідання круглого столу «Інтелектуальна
власність та проблеми авторського права в інформаційнокомунікаційній діяльності бібліотек»)
Визначні мислителі людства : Михайло Сергійович Грушевський
(1866–1934)
Визначні мислителі людства : Михайло Петрович Драгоманов
(1841–1895)
Видавнича діяльність НБУВ
Видавництва України: «Кальварія»
Іван Якович Франко (1856–1916)
Незалежній Україні – 25
Іван Михайлович Дзюба (85 років від дня народження)
Історія та сучасний розвиток академічної науки в Україні :
Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренка – 50
До Міжнародного дня музики
Раймонд Фрідріх Кайндль (до 150-річчя від дня народження
австрійського історика, фольклориста, етнографа)
Виставка живопису Тетяни Фокіної «Пейзажі рідного краю»

Корпус №2 (вул. Володимирська, 62)













М. С. Грушевський – перший Президент України (до 150-річчя
від дня народження)
М. П. Драгоманов (1841–1895). Українець зі вселюдськими
тенденціями (до 175-річчя від дня народження
Куліш Пантелеймон Олександрович (1819–1897) – український
письменник, фольклорист, мовознавець, літературний критик,
історик, етнограф, перекладач
Поезія Лесі Українки в музиці
До 145-річчя від дня народження Лесі Українки
До 25-річчя незалежності України
Видання Інституту рукопису НБУВ
Спекотний джаз
Фонд відділу зарубіжної україніки як джерельна база наукових
досліджень
125-річчя першого поселення українців у Канаді
Науково-бібліографічні публікації співробітників відділу
зарубіжної україніки
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
4 жовтня, 1000 – 1230, конференц-зал
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,
радник Президії Національної академії наук України,
акад. НАН України
Бібліотека і «цифрове» покоління: нова ситуація – нові форми роботи
Попик Володимир Іванович,
ген. дир. Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського,
д-р іст. наук, чл.-кор. НАН України
Стратегія розвитку наукових бібліотек
Гудаускас Реналдас,
ген. дир. Національної бібліотеки Литви імені Мартінаса Мажвідаса,
д-р соц. наук, проф.
Бібілітеки в контексті національної інформаційної політики
Вилегжаніна Тамара Ізмайлівна,
ген. дир. Національної парламентської бібліотеки України,
заслужений працівник культури України
Публічні бібліотеки України у формуванні інформаційного простору
Керзюк Ольга Василівна,
куратор відділу європейських студій Британської Бібліотеки
(Лондон, Велика Британія)
Організація та доступ до інформації у Британській Бібліотеці
Березівська Лариса Дмитрівна,
директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України
імені В. О. Сухомлинського, д-р пед. наук, проф.
Бібліотечно-інформаційне забезпечення освіти в Україні
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Савича Марите,
заст. дир. бібліотеки Латвійського університету (Рига, Латвія)
Відбиття історичного розвитку Латвійського університету в
ювілейних виданнях
Капіца Юрій Михайлович,
директор Центру інтелектуальної власності та передачі
технологій НАН України, канд. юрид. наук
Вдосконалення охорони авторського права у бібліотечній діяльності
в Україні з врахуванням практики Європейського Союзу

СЕКЦІЯ 1
НАУКОВІ БІБЛІОТЕКИ: ОСНОВНІ НАПРЯМИ
ІНТЕГРАЦІЇ З ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ, НАУКИ ТА КУЛЬТУРИ
5 жовтня, 1000 – 1630, 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

Пероганич Юрій Йосипович
ген. дир. Асоціації підприємств інформаційних технологій України
Використання публічних ліцензій Creative Commons при формуванні
електронних ресурсів бібліотек

Попик Володимир Іванович,
ген. дир. НБУВ, д-р іст. наук, чл.-кор. НАН України
Вступне слово
Василенко Ольга Миколаївна,
дир. Інституту бібліотекознавства НБУВ, канд. іст. наук
Інформаційно-комунікаційна діяльність бібліотек у контексті
забезпечення інформаційно-знаннєвих потреб суспільства
Шемаєва Ганна Василівна,
проф. Харківської державної академії культури, д-р наук із соц.
комунікацій, проф.
Інтеграційні напрями бібліотечної діяльності в системі соціальних
комунікацій
Гаваре Дайна,
експерт Бібліотеки Латвійского університету, мag. sci. soc. (Рига, Латвія)
Історична колекція бібліотеки Латвійського університету як частина
культурної спадщини: дослідження, доступність, значення
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Мантінієце Ілга,
експерт Бібліотеки Латвійского університету, мag. sci. soc. (Рига, Латвія)
«Вчені записки Латвійського університету» – втілення
інтелектуальних здобутків Латвійського університету
Жарінова Алла Георгіївна,
в. о. дир. Державної науково-технічної бібліотеки України, д-р екон. наук
Стратегія розвитку Державної науково-технічної бібліотеки України
Скорохватова Алла Віталіївна,
ген. дир. Національної історичної бібліотеки України, заслужений
працівник культури України
Смілянець Світлана Іванівна,
заст. ген. дир. Національної історичної бібліотеки України
Співпраця Національної історичної бібліотеки України із закладами
освіти, науки, культури
Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна,
зав. кафедри Київського університету імені Бориса Грінченка,
д-р наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб.
Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності: проблеми
дослідження і формування компетентностей
Зозуля Світлана Миколаївна,
заст. дир. Державної науково-педагогічної бібліотеки України
імені В. О. Сухомлинського, канд. іст. наук
Розвиток співпраці з закладами освіти та науки: досвід Державної
науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського
Сошинська Вікторія Євгенівна,
доц. кафедри Київського університету імені Бориса Грінченка,
канд. наук із соц. комунікацій
Інтеграція можливостей інформаційно-бібліотечних установ України
для фахової підготовки студентів напряму 029 «Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа»
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Бруй Оксана Миколаївна,
дир. Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка НТУУ «КПІ»
Друченко Марина Леонідівна,
заст. дир. Науково-технічної бібліотеки
ім. Г. І. Денисенка НТУУ «КПІ»
Роль бібліотеки в якісних змінах університетської науки
Коваль Тетяна Миколаївна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук
Туровська Леся Олегівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Інноваційні моделі сучасної бібліотеки у контексті бібліотечноінформаційного обслуговування
Татарчук Людмила Михайлівна,
заст. дир. Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН
України, канд. іст. наук
Інформаційні ресурси для аграрної науки та освіти: інтеграція і
організація
Виноградова Олена Борисівна,
заст. дир. Державної бібліотеки України для юнацтва,
канд. іст. наук, доцент
Бібліотека для юнацтва як центр координації діяльності закладів
освіти та культури
Добровольська Вікторія Василівна,
вчений секретар НАКККіМ, канд. наук із соц. комунікацій, доц.
Реалізація комунікаційного підходу в дослідженні документних
систем
Глазунова Людмила Володимирівна,
заст. дир. Харківської державної наукової бібліотеки
імені В. Г. Короленка, канд. наук із соц. комунікацій
Дистанційний курс «Електронна бібліографія» як складова
неформальної освіти: підсумки та перспективи
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Долотова Ольга Артурівна,
голов. бібліотекар Російської державної бібліотеки, сектор ООН і
міжнародних організацій відділу офіційних і нормативних актів
(Москва, Росія)
Сучасна бібліотека – центр додаткової освіти. На прикладі роботи
сектора ООН і міжнародних організацій відділу ОФН
Клименко Оксана Зіновіївна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Інтеграція українських бібліотек – важлива складова інформаційнокомунікаційної діяльності
Дем’янюк Людмила Mиколаївна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Бібліотечна освіта в Ісламській Республіці Іран: процес становлення
та сучасний стан
Філімончук Леся Олександрівна,
зав. сектору НБУВ
Бібліотека технічної інформації в Ганновері (Німеччина): основні
напрями інтеграції з закладами науки та освіти
Кропочева Наталія Миколаївна,
наук. співроб. ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського
Дискусійні аспекти функціонування галузевого реферативного ресурсу
в єдиному інформаційному просторі
Безпала Галина Іванівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Стан та розвиток інформаційного обслуговування бібліотечними
ресурсами читачів і віддалених користувачів Австрійської бібліотеки
в НБУВ
Шеремет Микита Миколайович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Савенко Ольга Михайлівна,
бібліотекар I категорії НБУВ
Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційної діяльності
бібліотек КНР
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Зубенко Ольга Олексіївна,
пров. бібліотекар НБУВ
Підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців у контексті взаємодії
бібліотечно-інформаційних структур
Венідиктова Анна Вікторівна,
пров. бібліотекар НБУВ
Роль бібліотек у підготовці науковців нової формації
Масловська Світлана Миколаївна,
наук. співроб. НБУВ
Професійні потреби сучасного бібліотечного працівника: стан та
шляхи задоволення
Поліщук Роман Валентинович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Нові стратегії залучення користувачів до наукових бібліотек України
Палеха Юрій Іванович,
зав. кафедри, проф. Європейського ун-ту, д-р філософії з ділового
адміністрування
Фондознавство: система підготовки фахівців в Європейському
університеті
Яковенко Олена Григорівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Фонди основного зберігання НБУВ у контексті бібліотекознавчих
досліджень
Полякова Олена Володимирівна,
голов. бібліотекар НБУВ
Сокур Олена Леонідівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Колекції як інформаційний ресурс бібліотек наукових установ
НАН України
Шульга Ірина Олександрівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Реалізація проектів «Українська наукова книга іноземною мовою» та
«Наукова книга. Молоді вчені» у системі вітчизняного та
міжнародного документообміну НБУВ (2010–2015 рр.)
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Савицька Лілія Володимирівна,
голов. редактор НБУВ
Головна наукова бібліотека України у мережі FACEBOOK
Зінькова Тетяна Василівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Інформаційно-комунікаційна діяльність наукових бібліотек:
джерелознавчий аспект (за матеріалами РБД «Україніка наукова»)
У рамках роботи секції відбудуться:

СЕКЦІЯ 2
ІСТОРІЯ КНИЖКОВОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
5 жовтня, 1000 – 1600,
корпус по вул. Володимирській, 62,
читальний зал відділу образотворчих мистецтв (к. 302)

Наукові керівники:

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

Учений секретар:

Мяскова Тетяна Євгеніївна,
старш. наук. співроб. НБУВ,
канд. іст. наук, старш. наук. співроб.

Круглий стіл
«Актуальні питання стандартизації бібліотечної справи України»
Василенко Ольга Миколаївна,
дир. Інституту бібліотекознавства НБУВ, канд. іст. наук
Взаємодія бібліотечно-інформаційних установ з питань упровадження
стандартів ІСО
Підписання Угоди
про співробітництво між Національною бібліотекою України
імені В. І. Вернадського та Київською Малою академією наук
учнівської молоді
Васинюк Володимир Олексійович,
дир. КНПЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді»
Карчина Лариса Яківна,
зав. відділу навчально-виховної роботи, керівник секції педагогіки
відділення філософії та суспільствознавства КНПЗ «Київська Мала
академія наук учнівської молоді»
Основні напрями співпраці Київської МАН з науковими бібліотеками

Дубровіна Любов Андріївна,
дир. Інституту рукопису НБУВ,
д-р іст. наук, проф., чл.-кор. НАН України
Рукописна книжна культура та культура рукописної книги:
співвідношення понять
Ковальчук Галина Іванівна,
дир. Інституту книгознавства НБУВ, д-р іст. наук, проф.
Історія книжкової культури: теоретична складова поняття
Фрис Віра Ярославівна,
доц. Українського католицького університету (Львів), канд. іст. наук
Книжна культура в Україні ХІ–XVIII ст.: термінологія, проблеми,
методи досліджень
Курганова Олена Юріївна,
наук. співроб. НБУВ, канд. філол. наук
Геральдична поезія як складова книжкової культури України кінця XVI–
XVII ст.
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Шатрова Марина Борисівна,
доц. кафедри Рівненського державного гуманітарного університету,
канд. іст. наук
Теорія книгознавства на початку ХХІ ст.
Стефанович Олександр Вікторович,
зав. відділу ЦНБ НАН Білорусі (Мінськ, Білорусь)
Наукові проекти відділу рідкісних книг і рукописів ЦНБ НАН Білорусі:
перспективи розвитку
Бондар Наталія Петрівна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук, старш. наук. співроб.
Фрагменти київських кириличних видань як джерело доповнення та
уточнення бібліографії стародруків
Волощенко Cтаніслав Анатолійович,
реставратор Наукової бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка
Церковний устав XVII ст. із Крехівської Обителі
Булатова Світлана Олегівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук, старш. наук. співроб.
Польська рукописна книга ХVIII ст. «Zbiór dla kuchmistrza jak potraw
jako ciast robienia» з фондів Інституту рукопису НБУВ: спроба
кодикологічного аналізу
Заболотна Наталія Валентинівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. філол. наук
Побутування почаївських кириличних видань у Києві (на матеріалах
маргінальних записів)
Рудакова Юлія Костянтинівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Поповнення в колекції інкунабул Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського
Бургомістренко Тетяна Андріївна,
мол. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Списки твору «Палінодія» Захарії Копистенського з фондів Інституту
рукопису Національної бібліотеки України
імені В.І. Вернадського
12

Антонюк Тетяна Дмитрівна,
зав. відділу НБУВ, д-р іст. наук, доц.
Навчальна книжка діаспори у фондах відділу зарубіжної україніки НБУВ
Юхимець Гліб Миколайович,
зав. відділу НБУВ, канд. мистецтвознавства
Цинковська Ірина Іванівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Відбитки з дощок-кліше XVII ст. друкарні Києво-Печерської лаври
Литвиненко Ірина Олександрівна,
зав. сектору Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка
НТУУ «КПІ»
Науково-популярні серії видань XIX – поч. XX ст. у фонді рідкісних і
цінних видань Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка
НТУУ «КПІ»
Гурова Надія Михайлівна,
провід. бібліотекар НБУВ
Юхимець Гліб Миколайович,
зав. відділу НБУВ, канд. мистецтвознавства
Зібрання запрошень з фондів НБУВ як джерело дослідження історії
художньо-мистецького життя в Україні
Гутник Людмила Миколаївна,
наук. співроб. НБУВ
Український кіноплакат у контексті історії вітчизняного кіно 1920–
1930-х рр. (за матеріалами зібрання українського кіноплаката з фондів
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)
Недашківська Олександра Сергіївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Історико-книгознавча характеристика колекції ельзевірів відділу
стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського
Рибак Євген Анатолійович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Колекція «Вірменська бібліотека» у фондах НБУВ
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Ціборовська-Римарович Ірина Олегівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук, старш. наук. співроб.
Бібліотека Кременецького єзуїтського колегіуму і фундатор Колегіуму
Януш Антоній Вишневецький (1678–1741)

Гуржій Іванна Олександрівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Книги з особової бібліотеки графа О. І. Мусіна-Пушкіна у фондах
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Морозов Олександр Сергійович,
дир. Бібліотеки імені ак. М. О. Лавровського Ніжинського державного
університету імені Миколи Гоголя, зав. Музею рідкісної книги,
канд. іст. наук
Мірошник Мирослава Василівна,
бібліотекар І категорії Бібліотеки імені ак. М. О. Лавровського
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Особова колекція професора С. П. Шевирьова у фондовому зібранні
бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи
Гоголя (до 210-ї річниці від дня народження С. П. Шевирьова)

Афанасьєва Зоя Борисівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Становлення Київського реального училища та його бібліотеки

Мокроусова Олена Георгіївна,
гол. спеціаліст Київського науково-методичного центру з охорони,
реставрації та використання пам’яток історії, культури та заповідних
територій, канд. іст. наук.
Бібліотека архітектора Павла Альошина: шляхи формування та
сучасний стан
Рабчун Оксана Станіславівна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук, старш. наук. співроб.
Примірники видань друкарні Вільнюського університету у складі
родового книжкового зібрання Урбановських та Стажинських
Мяскова Тетяна Євгеніївна
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук, старш. наук. співроб.
Роль державних навчальних установ м. Києва ХІХ – початку ХХ ст. у
книговиданні та книгорозповсюдженні
Ривкіна Ганна Абрамівна,
гол. бібліотекар НБУВ
Центральна єврейська бібліотека ім. М. Вінчевського у Києві

14

Бондарчук Оксана Борисівна,
зав. сектору Державної науково-педагогічної бібліотеки України
імені В. О. Сухомлинського
Україномовна навчальна книжка другої пол. XIX – поч. XX ст. як засіб
національної освіти
Супронюк Оксана Костянтинівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. філол. наук
Питання книгознавства, видавничої справи і бібліографії на сторінках
журналу "Нова Україна" (Прага, 1922–1928)
Солонська Наталія Гаврилівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Каталоги українських книгарень Канади як об’єкт історикокнигознавчого дослідження
Дигас Оксана Дмитрівна,
бібліотекар І категорії Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка
НТУУ «КПІ»
Видавництво наукових і науково-популярних книг «Матезис»
Сахневич Юлія Анатоліївна,
зав. відділу Державного архіву друку ДНУ «Книжкова палата України
імені І. Федорова»
Книговидання івритом в УСРР (1918–1928)
Климчук Андрій Миколайович,
журналіст видання «Віртуальний Станиславів»
Київський часопис «Марки» (1896–1901) – перший філателістичний
журнал у Російській імперії

15

СЕ КЦ ІЯ 3
Заєць Олена Василівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Археографічний і книжковий внесок архімандрита Антоніна
(Капустіна) до національного надбання України (до 200-річчя від дня
народження)

БІБЛІОТЕКА В СТРУКТУРІ
СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ
5 жовтня, 1000 – 1600,
зал публікацій ООН (к. 345)

Гузунова Марина Олександрівна,
провід. бібліотекар НБУВ
До історії та історіографії походження братств

Науковий керівник:

Кашеварова Наталія Григорівна,
наук. співроб. Інституту історії України НАН України, канд. іст. наук
Доля приватних книжкових колекцій України під час окупації часів
Другої світової війни за документами оперативного штабу Розенберґа
(на прикладі м. Харкова)

Учений секретар:

Зубко Надія Несторівна,
доц. Української академії друкарства
Особливості видання й поширення шкільних підручників в Україні у
60–80-х роках ХХ ст.
Альмес Іван Іванович,
асп. Українського католицького університету
Колекція стародруків латинською і польською мовами в бібліотеці
Василіанського монастиря у Варшаві: провенієнційні студії
Якубова Тетяна Анатоліївна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Книги з бібліотек міст Півдня України (за матеріалами фондів
літератури французькою, польською, німецькою мовами відділу
бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ)
Черниш Наталія Іванівна,
проф. Української академії друкарства, канд. філол. наук, доц.
Енциклопедичні видання української діаспори
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Горовий Валерій Микитович,
керівник СІАЗ,
заст. ген. дир. НБУВ,
д-р філос. наук, проф.,
заслужений діяч науки і техніки України
Гранчак Тетяна Юріївна,
старш. наук. співроб. НБУВ,
д-р наук із соц. комунікацій

Давидова Ірина Олександрівна,
зав. кафедри Харківської державної академії культури,
д-р наук із соц. комунікацій, проф.
Інтелектуалізація інформаційного простору як чинник якісних
трансформацій бібліотек України
Гранчак Тетяна Юріївна,
старш. наук. співроб. НБУВ, д-р наук із соц. комунікацій
Використання національними бібліотеками соцмереж візуального
контенту
Половинчак Юлія Миколаївна,
кер. НЮБ НБУВ, канд. іст. наук.
Критерії визначення національного сегмента інтерактивного
інформаційно-комунікаційного простору
Кулицький Сергій Петрович,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. екон. наук
Фінансові відносини як об’єкт соціально-комунікаційного
бібліотечного дослідження
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Мар’їна Олена Юріївна,
доц. кафедри Харківської державної академії культури,
канд. наук із соц. комунікацій
Адаптація бібліотек до цифрового простору: переосмислення
соціальних змін
Пальчук Валентина Едуардівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій
Роль бібліотеки в розвитку комунікацій сфери державного управління
на принципах електронного урядування
Поперечна Лідія Андріївна,
наук. співроб. НБУВ
Корпоративні медіапроекти сучасних бібліотек у науковому дискурсі
іміджевих комунікацій

Желай Оксана Петрівна,
наук. співроб. НБУВ
Модернізація бібліотечного сервісу на основі інформаційних
технологій та комунікацій
Польовик Світлана Миколаївна,
наук. співроб. НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій
Образ України на сторінках російських газет: контент-аналітичне
дослідження
Потіха Андрій Леонідович,
наук. співроб. НБУВ
Партійні засоби масової комунікації України як об’єкт бібліотечноінформаційної діяльності: історіографічний аспект

Бондаренко Вікторія Іванівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій
Мобільні додатки в бібліотечній діяльності: зарубіжний досвід

Трачук Людмила Федорівна,
доц. Рівненського державного гуманітарного університету, канд. іст. наук
Перспективи розвитку українських обласних універсальних наукових
бібліотек за клієнтоорієнтованою парадигмою

Блажкевич Андрій Львович,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Правові аспекти діяльності провідних наукових бібліотек України

Булахова Галина Іванівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Соціальні мережі як інструмент іміджевого позиціонування бібліотек

Медведєва Валентина Миколаївна,
наук. співроб. НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій
Значення інформаційної культури в сучасних бібліотечних закладах

Гах Ігор Петрович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Впровадження та розвиток мультимедійних технологій у бібліотечних
мережах з інтеграцією послуг

Cимоненко Олена Василівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. політ. наук
Лідерство як чинник модернізації бібліотечної сфери
Волковинська Вероніка Олександрівна,
наук. співроб. НБУВ
Принцип публічності в інформаційно-аналітичній діяльності Фонду
Президентів України НБУВ

18

Рябоконь Олександр Дмитрович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Державна інформаційна політика з формування інформаційного
суспільства: зарубіжний досвід
Струнгар Валерія Валеріївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Особливості представлення бібліотек у соціальних медіа
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Соколова Ірина Василівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Вебліографія як засіб орієнтування читача в масиві електронних
текстових ЗМІ

СЕ КЦ ІЯ 4
ІНТЕГРАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ НАУКОВИХ РЕСУРСІВ
ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ
6 жовтня, 1000 – 1600,

Тарасенко Наталія Віталіївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Бібліотеки в соціальних мережах: до питання стандартів діяльності
Терещенко Ірина Юріївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Візуальний бібліотечний контент у соціальних медіа
Чернявська Ліна Василівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Бібліотеки в системі формування гендерної свідомості суспільства
Карпюк Дмитро Віталійович,
викл. Рівненського державного гуманітарного університету
Концепції термінологічних досліджень щодо визначення терміна
«документ»
Глущук Євгенія Вікторівна,
провід. бібліотекар НБУВ
Сучасні моніторингові системи в контексті розвитку інформаційноаналітичної діяльності бібліотек
Соболєва Ірина Георгіївна,
гол. бібліограф НБУВ
Інформаційно-аналітичне дистантне обслуговування користувачів
сучасної бібліотеки
Кривецький Олег Павлович,
гол. редактор НБУВ
Бібліотечна справа крізь призму масової комунікації
Барабаш Мирослава Олександрівна,
бібліотекар I категорії Київського національного університету культури і
мистецтв
Використання соціальних мереж обласними бібліотеками для
юнацтва
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зал засідань (к. 344)

Науковий керівник:

Лобузіна Катерина Вілентіївна,
кер. Центру бібліотечних електронних
ресурсів і технологій НБУВ,
д-р наук із соц. комунікацій, старш. наук.
співроб.

Учений секретар:

Коновал Людмила Володимирівна,
наук. співроб. НБУВ

Лобузіна Катерина Вілентіївна,
кер. Центру бібліотечних електронних ресурсів і технологій НБУВ,
д-р наук із соц. комунікацій, старш. наук. співроб.
Данильченко Ірина Василівна,
провід. бібліотекар НБУВ
Бібліотечні каталоги нового покоління: інноваційні рішення для
наукових бібліотек України
Самохіна Наталія Федорівна,
зав. відділу НБУВ, канд. техн. наук, старш. наук. співроб.
Пелюховська Інна Захарівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Організація фонду електронних бібліотечних ресурсів як засіб доступу
до наукової інформації
Корнілова Євгенія Олександрівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Тематичні наукові реферативні огляди: практика формування та
перспективи
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Добра Надія Володимирівна,
зав. сектору НБУВ
Джерела наукової інформації для забезпечення інтегрованого доступу
до зарубіжних та вітчизняних наукових ресурсів
Вараксіна Наталія Володимирівна,
зав. відділу Державної науково-педагогічної бібліотеки України
імені В. О. Сухомлинського
WordPress як технологічна платформа для створення веб-сайтів
Медвідь Тетяна Станіславівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Взаємоузгодження різних бібліотечних класифікацій у методичнопошуковому апараті наукової бібліотеки
Галицька Світлана Володимирівна,
мол. наук. співроб. НБУВ;
Орєшина Наталія Володимирівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Удосконалення методичних підходів до формування лінгвістичних
засобів електронного каталогу
Коновал Людмила Володимирівна,
наук. співроб. НБУВ
Досвід національних цифрових бібліотечних проектів країн Сходу у
контексті формування електронної бібліотеки «Україніка»
Каліберда Надія Юріївна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук
Бібліотечні послуги в електронному середовищі наукової бібліотеки
Костиря Борис Миколайович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Відображення розвитку філософських наук та психології в робочих
таблицях класифікації
Ткаченко Олександра Петрівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Вплив авторитетної роботи на процес наукового редагування
традиційних каталогів:уніфікація найменувань установ та імен осіб
особливих категорій
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Ясінська Олександра Андріївна,
мол. наук. співроб. НБУВ;
Рибалка Любов Юхимівна,
зав. сектору НБУВ
Користувач електронних ресурсів у системі бібліотечної електронної
комунікації
Лобузін Іван Володимирович,
наук. співроб. НБУВ
Життєвий цикл метаданих цифрового проекту наукової бібліотеки
Самохіна Жанна Владиславівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Реклама електронних інформаційних ресурсів як ск ладова
маркетингової комунікаційної діяльності бібліотеки
Клочок Станіслава Григорівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Світові тренди цифрового кураторства
Перенесієнко Ігор Петрович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Використання онтологій в організації електронних бібліотечних
інформаційних ресурсів наукової бібліотеки
Гарагуля Сергій Сергійович,
наук. співроб. НБУВ
Інтеграція та корпоративність в електронних бібліотеках
Ісаєва Ольга Володимирівна,
наук. співроб. НБУВ
Місце авторитетної роботи в пріоритетних напрямах діяльності
наукової бібліотеки
Шекера Павло Іванович,
зав. відділу НБУВ
Каталоги видань, надрукованих латинським алфавітом: сучасний стан
і майбутнє
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Шекера Петро Іванович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Хандошко Ірина,
провід. бібліотекар НБУВ
Ретроконверсія карткового каталогу журналів і продовжуваних
видань НБУВ: пріоритети, проблеми і завдання реалізації
Власова Тетяна Юріївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Ретроконверсія як засіб інформаційного поповнення електронного
каталогу
Багрій Ірина Ігорівна,
наук. співроб. НБУВ
Кравченко Клавдія Костянтинівна,
зав. сектору НБУВ
Крещенко Лола Маноновна,
провід. бібліотекар НБУВ
Щодо узгодження питань при укладанні окремих розділів робочих
таблиць класифікації «Рубрикатора НБУВ» з соціогуманітарних наук
Сосідко Ірина В'ячеславівна,
провід. бібліотекар НБУВ
Добра Надія Володимирівна,
зав. сектору НБУВ
Деньга Оксана Іванівна,
провід. бібліотекар НБУВ
Лаєнко Наталія Анатоліївна,
провід. бібліотекар НБУВ
Створення тематичних колекцій веб-ресурсів для задоволення
інформаційних потреб користувачів наукової бібліотеки

СЕ КЦ ІЯ 5
БІОГРАФІКА, БІОБІБЛІОГРАФІЯ ТА БІОГРАФІСТИКА
В НАУКОВО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ
6 жовтня, 1000 – 1600
корпус по вул. Володимирській, 62,
Музична вітальня (к.305)
Науковий керівник:

Учений секретар:

Попик Володимир Іванович,
ген. дир. НБУВ,
дир. Інституту біографічних досліджень НБУВ,
д-р іст. наук, проф., чл.-кор. НАН України
Котлярова Тетяна Володимирівна,
мол. наук. співроб. НБУВ

Попик Володимир Іванович,
дир. Інституту біографічних досліджень НБУВ,
д-р іст. наук, проф., чл.-кор. НАН України
Вступне слово
Клуга Весма Андріївна,
магістр соц. наук, експерт Бібліотеки Латвійського університету (Рига)
Записи и автографы выдающихся личностей как культурноисторическое наследие
Буряк Лариса Іванівна,
провід. наук. співроб. НБУВ, д-р іст. наук, проф.
Три жіночі біографії в інтер’єрі покоління шістдесятників

Баньковська Ірина Михайлівна,
зав. сектором Науково-технічної бібліотеки НТУУ «КПІ»
Авторитетні файли: створення та розвиток: досвід науковотехнічної бібліотеки імені Г. І. Денисенка НТУУ «КПІ»

Міщук Сергій Миколайович,
провід. наук. співроб. НБУВ, д-р іст. наук, проф.
Новітня регіональна біографіка на сайтах обласних універсальних
наукових бібліотек України
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Ляшко Світлана Миколаївна,
провід. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Бібіліотечна біографіка: до проблеми термінології
Любовець Надія Іванівна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук
Новітні видавничі серії українських мемуарів у контексті соціальних
комунікацій
Петрикова Валентина Теодорівна,
доц. Харківської державної академії дизайну і мистецтв, канд. іст. наук
Авторські концепції розвитку національної бібліографії в Україні
Марченко Наталія Петрівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Образ сучасника в дитячій книзі України (2010–2016 рр.)
Яценко Олег Миколайович,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук
Вітчизняна наукова періодика як джерело формування «Українського
національного біографічного архіву»
Надрага Марта Степанівна,
дир. Наукової бібліотеки Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького
Васільєва Світлана Віталіївна,
зав. сектору Наукової бібліотеки Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького
Збереження наукової спадщини корифеїв вітчизняної медицини —
історична місія сучасної бібліографії (до 145-річчя від дня народження
визначного львівського гістолога, керівника кафедри гістології та
ембріології Львівського університету Владислава Шимоновича)
Мироненко Дмитро Олександрович,
зав. відділу Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки
імені В. Г. Заболотного
Діяльність перших дійсних членів Академії архітектури УРСР у
контексті розвитку архітектури першої половини ХХ ст.
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Осіння Наталія Володимирівна,
мол. наук. співроб. Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова
НАН України (Дніпро)
Вчені-геологи Київського університету св. Володимира в контексті
розвитку геологічних інформаційних ресурсів
Музичко Олександр Євгенович,
доц. Одеського національного університету імені І.І. Мечникова,
канд. іст. наук
Конструювання образу постатей світової історії в історіографічному
процесі на території Південної України (друга половина ХІХ – початок
ХХ ст.)
Бугаєва Олена Валентинівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Українська мистецька біографіка у фондах Української бібліотеки
м. Стемфорд (США): сучасні науково-комунікаційні аспекти
дослідження архівів української діаспори
Промська Олександра Леонідівна,
заст. дир. КЗ «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека»
Рівненської облради, канд. іст. наук
Електронні біографічні ресурси бібліотек
Вернік Юлія Вікторівна,
наук. співроб. НБУВ
Особливості функціонування віртуальної спільноти українських
біографістів у соціальних мережах
Левченко Валерій Валерійович,
доц. Одеського національного морського університету,
канд. іст. наук, доц.
Публікації одеських вчених-гуманітаріїв ХІХ – першої половини ХХ ст.
за кордоном як складова історико-бібліографічної спадщини
Муріна Світлана Вікторівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Сайти польських регіональних публічних бібліотек: структура та
модель представлення біографічної інформації
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Котлярова Тетяна Володимирівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Сучасна вітчизняна біографічна періодика у фондах НБУВ

Стадник Ольга Василівна,
старш. викладач Української академії друкарства
Внесок Мирослава Бутрина у розвиток української бібліографії

Кобизська Аліна Миколаївна,
бібліотекар Національної наукової медичної бібліотеки України
Медична біографістика у діяльності Національної наукової медичної
бібліотеки України

Кіраль Сидір Степанович,
проф. Наці онального уні верситету біоресурсів та природокористування України, д-р філол. наук
Трещак-Чендей Марія Іванівна,
учитель української мови та літератури (Ужгород)
Приватна книгозбірня й архів письменника І. Чендея як джерело
вивчення його життя і творчості

Філіппова Наталя Павлівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Репрезентація персональних бібліографічних покажчиків діячів
медичної галузі в базі даних «Джерела української біографістики»
«Українського національного біографічного архіву» (1990–2013 рр.)
Приліпко Тетяна Аркадіївна,
голов. бібліограф Національної історичної бібліотеки України
Біобібліографічні посібники Національної історичної бібліотеки
України
Стамбол Ігор Іванович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Прозовий та публіцистичний доробок І. Липи як джерело вивчення
інтелектуальної біографії
Кіраль Сидір Степанович,
проф. Наці онального уні верситету біоресурсів та природокористування України, д-р філол. наук
Діяльність Трохима Зіньківського як бібліографа в контексті історії
українського мовознавства
Патик Вікторія Василівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Біографія та наукова діяльність академіка Андрія Лободи
Майборода Павло Андрійович,
учитель Одеської вечірньої школи № 19
А. Г. Готалов-Готліб на вершині адміністративної кар’єри: життя
та діяльність одеського вченого у 1944–1952 рр.
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КРУГЛИЙ СТІЛ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ТА ПРОБЛЕМИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА
В ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК
5 жовтня, 1000 – 1300
зал Фонду Президентів України (к. 307)
Наукові керівники:

Учений секретар:

Кириленко Олександр Григорович,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук;
Капіца Юрій Михайлович,
дир. Центру інтелектуальної власності та
передачі технологій НАН України,
канд. юрид. наук
Литвинова Лариса Анатоліївна,
наук. співроб. НБУВ,
канд. наук із соц. комунікацій

Кириленко Олександр Григорович,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук
Принципові положення політики інтелектуальної власносності НБУВ
Шахбазян Карина Суренівна,
уч. секретар Центру інтелектуальної власності та передачі технологій НАН
України, канд. юрид. наук
Права інтелектуальної власності в Інтернет-середовищі:
використання бібліотеками ліцензій відкритого доступу Сreative
Commons
Довгань Олександр Дмитрович,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. юрид. наук
Щодо деяких аспектів права власності та охорони баз даних
Збанацька Оксана Миколаївна,
голов. бібліотекар Національної парламентської бібліотеки України,
канд. іст. наук, доц.
Відображення терміносистеми інтелектуальної власності в
інформаційно-пошуковому тезаурусі Національної парламентської
бібліотеки України
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Павленко Денис Вікторович,
наук. співроб. НБУВ, канд. юрид. наук
Проблеми охорони об’єктів інтелектуальної власності в мережі
Інтернет
Іванов Юрій Федорович,
доц. Національної академії внутрішніх справ, канд. юрид. наук, доц.,
Білінець Наталія Григорівна,
голов. бібліотекар НБУВ
Адміністративно-правова охорона інтелектуальної власності в
Україні: за матеріалами дисертаційних досліджень
Іванова Майя Вікторівна,
наук. співроб. НБУВ
Положення міжнародно-правових актів у сфері авторського права
як умова формування національного інформаційного простору
Литвинова Лариса Анатоліївна,
наук. співроб. НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій
Авторсько-правова охорона наукових тез
Макаренко Павло Дмитрович,
асп. Харківської державної академії культури
Роль бібліотеки в системі інтелектуальної власності
Слободяник Даніїл Михайлович,
асп. Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
Актуальні проблеми авторського права в системі страхового
зберігання документів поліграфічної галузі України
Добровольський Євгеній Ігорович,
асп. Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
Окремі аспекти охорони інтелектуальної власності в професійнокомунікаційному середовищі документознавства
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СЕМІНАР
АРХІВНА СПАДЩИНА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ:
ТРАДИЦІЇ, ІННОВАЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ
6 жовтня, 1000 – 1600
корпус по вул. Володимирській, 62,
читальний зал відділу образотворчих мистецтв (кімн.302)

Наукові керівники:

Яременко Лідія Миколаївна,
дир. Інституту архівознавства
НБУВ, канд. іст. наук, старш.
наук. співроб.
Степченко Ольга Петрівна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук,
старш. наук. співроб.
Горєва Вікторія Володимирівна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук.

Учений секретар:

Онищенко Олексій Семенович,
радник Президії Національної академії наук України,
акад. НАН України
Проблеми повноти особових фондів видатних учених
Яременко Лідія Миколаївна,
дир. Інституту архівознавства НБУВ,
канд. іст. наук, старш. наук. співроб.
Завдання та перспективи розвитку архівної системи НАН України
Кулінок Святослав Валентинович,
зав. відділу Білоруського державного архіву науково-технічної
документації
Архивные документы по истории науки, техники и архитектуры
Украины в фондах Белорусского государственного архива научнотехнической документации
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Алєксєєнко Анна Олександрівна,
нач. відділу Центрального державного науково-технічного архіву України
Інтеграція науково-дослідної документації з фондів Центрального
державного науково-технічного архіву України у світовий
інформаційний простір: напрацювання та перспективи
Чернятинська Юлія Геннадіївна,
нач. відділу Центрального державного електронного архіву України
Документи в електронній формі як джерело історичної інформації
Крючин Андрій Андрійович,
заст. директора Інституту проблем реєстрації інформації НАН України,
д-р техн. наук, чл.-кор. НАН України,
Косяк Ігор Васильович,
старш. наук. співроб. Інституту проблем реєстрації інформації НАН
України, канд. техн. наук,
Довгалюк Ірина Сергіївна,
доц. Львівського національного університету ім. І. Франка,
канд. мистецтвознавства
Балагура Ірина Валеріївна,
мол. наук. співроб. Інституту проблем реєстрації інформації НАН
України, канд. техн. наук,
Єгупова Людмила Іванівна,
мол. наук. співроб. Інституту проблем реєстрації інформації НАН
України
Збереження записів українського музичного фольклору з колекції
Осипа Роздольського
Курас Дмитро Іванович,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук, доц.
До питання вивчення епістолярної спадщини В. І. Вернадського як
джерела дослідження історії вітчизняної науки
Індиченко Ганна Володимирівна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук
Документні ресурси архіву Президії НАН України у реконструкції
міжнародного наукового співробітництва гуманітарних академічних
установ України та Болгарії (50–60-ті роки ХХ ст.)
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Шихненко Ігор Миколайович,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Особові справи членів НАН України періоду 1961–1965 рр. як
документний комплекс до реконструкції їхніх біографій (за
матеріалами Архіву Президії НАН України)
Байкєніч Дмитро Вікторович,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Інформаційний потенціал архівних документів з питань капітального
будівництва в АН УРСР (1946–1960 рр.)
Березовська Ольга Василівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Архівні документи Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН
України як джерело з історії його діяльності у 2006–2010 рр.
Воловник Людмила Семенівна,
голов. редактор НБУВ
Архівний фонд Інституту географії НАН України: особливості
формування та інформаційна наповненість
Січова Оксана Василівна,
наук. співроб. НБУВ
Формування архівного фонду науково-дослідного інституту в сучасних
умовах (на прикладі архівного фонду Інституту держави і права ім.
В. М. Корецького НАН України)
Степченко Ольга Петрівна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук, старш. наук. співроб.
Особовий архівний фонд Стефана Андрійовича Таранушенка як
джерело вивчення народного мистецтва України
Жук Тетяна Іванівна,
зав. сектору Центральної наукової бібліотеки імені Якуба Коласа
НАН Білорусі
Рукописное наследство Владимира Дубовки в фондах отдела редких
книг и рукописей Центральной научной библиотеки имени Якуба
Коласа НАН Беларуси
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Лис Марина Марківна,
наук. співроб. Центральної наукової бібліотеки імені Якуба Коласа НАН
Білорусі
Украинистика в книжном собрании и личном архиве белорусского
писателя и ученого, академика П. Ф. Глебки (по материалам фонда
отдела редких книг и рукописей Центральной научной библиотеки
имени Якуба Коласа НАН Беларуси)
Брязкало Тетяна Вікторівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Бойко Юлія Олександрівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Наукова спадщина академіка НАН України Г. С. Писаренка: нові
надходження до архівного фонду НАН України
Герасімова Тетяна Володимирівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Особові фонди українських істориків авіації та фахівців авіаційної
галузі в архівах України: інформаційний потенціал
Булгаков Юрій Володимирович,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Документи про вшанування пам’яті М. С. Грушевського в особовому
архівному фонді члена-кореспондента НАН України П. С. Соханя
Горєва Вікторія Володимирівна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук
Особовий архів композитора Віктора Косенка у фондах Інституту
рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Кіржаєва Ірина Григорівна,
провід. редактор НБУВ
Спогади про першого українського академіка-фізика Й. Й. Косоногова
(за документами Інституту архівознавства НБУВ)
Наумова Наталія Анатоліївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Кількісно-видовий склад епістолярної спадщини М. В. Птухи (за
документами архівного фонду вченого в ІА НБУВ)
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Шаповал Андрій Іванович,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук, старш. наук. співроб.
До історії першої літньої математичної школи в Каневі (за
документами архіву академіка Ю. О. Митропольського)
Шипко Людмила Василівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Документи особового фонду академіка НАН України М. П. Семененка:
до історії діяльності Міжнародного геологічного конгресу (1952–
1984)

СЕМІНАР
ЗБЕРЕЖЕННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ:
ТРАДИЦІЇ, ІННОВАЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ
5 жовтня, 1000 – 1400
корпус по вул. Володимирській, 62

Науковий керівник:

Муха Людмила Вікторівна,
заст. ген. дир. НБУВ, канд. іст. наук;

Учений секретар:

Затока Любов Петрівна,
наук. співроб. НБУВ

Омельченко Микола Митрофанович,
зав. відділу НБУВ, канд. техн. наук, старш. наук. співроб.
Наукові підходи до питання збереження і консервації періодичних
видань у м’яких палітурках (журнали)
Дзендзелюк Леся Степанівна,
мол. наук. співроб. ЛННБУ імені В. Стефаника
Льода Любов Мирославівна,
зав. відділу ЛННБУ імені В. Стефаника
Пігель Ірина Михайлівна,
мол. наук. співроб. ЛННБУ імені В. Стефаника,
Комплексні дослідження стану збереження видань як необхідний
крок покращення доступності інформаційних ресурсів бібліотеки
Затока Любов Петрівна,
наук. співроб. НБУВ
Оцінка потенційної міцності матеріальної основи різних документів
під час довготривалого зберігання
Остапенко Аліна Анатоліївна,
мол. наук. співроб. НБУВ,
Омельченко Микола Митрофанович,
зав. відділу НБУВ, канд. техн. наук, старш. наук. співроб.
До питання вимог стандартів стосовно показників паперу для друку
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Савчук Ярослав Ігоревич,
мол. наук. співроб. НБУВ, канд. біол. наук,
Баляниця Наталія Борисівна,
інженер-хімік I категорії НБУВ,
Чуєнко Анрій Ігоревич,
зав. лабораторії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного
НАН України, канд. біол. наук,
Письменна Юлія Борисівна,
провід. інженер Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного
НАН України
Оцінка ефективності антифугальної обробки паперу
Сурмашева Олена Василівна,
наук. співроб. НБУВ, д-р. мед. наук
Ніконова Наталія Олександрівна,
провід. наук. співроб. ДУ «Інститут громадського здоров’я імені
О. М. Марзєєва НАМН України», канд. біол. наук
Збереження фондів : екологічний аспект безпеки в науковій бібліотеці
Крікова Таміла Вальтерівна,
голов. бібліотекар НБУВ
Сучасні можливості управління мікрокліматом у фондосховищах
бібліотеки
Волосатих Людмила Михайлівна,
провід. інженер-хімік НБУВ
Особливості стабілізації матеріальної основи документів під час
індивідуальної санітарно-гігієнічної обробки

СЕМІНАР
ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНІ РЕСУРСИ:
ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ
5 жовтня, 1000 – 1600,
зал довідково-бібліографічного відділу (к. 203)

Наукові керівники:

Добко Тетяна Василівна,
кер. Центру науково-бібліографічної
інформації, 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,
кер. Центру науково-бібліографічної інформації НБУВ,
д-р наук із соц. комунікацій, старш. наук. співроб.
Формування довідково-бібліографічних ресурсів у науковоінформаційній діяльності бібліотеки: еволюція науково-методичних
засад
Железняк Микола Григорович,
дир. Інституту енциклопедичних досліджень НАН України, канд. філол.
наук
«Енциклопедія Сучасної України» – важливий інформаційний ресурс
для декомунізації в Україні
Березівська Лариса Дмитрівна,
дир. Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені
В. О. Сухомлинського, д-р пед. наук, проф.
Бібліографічний покажчик «Спеціалізовані вчені ради як складник
розвитку інституту педагогіки Національної академії педагогічних
наук України (1994–2014)»: основні підходи до створення

38

39

Саєнко Людмила Іванівна,
зав. відділу Одеської національної наукової бібліотеки, канд. іст. наук
Краєзнавчі ресурси ОННБ в електронному середовищі
Шкаріна Віталіна Анатоліївна,
наук. співроб. НБУВ
Трансформація довідково-бібліографічного апарату наукових
бібліотек
Арсеєнко Тетяна Іванівна,
зав. відділу НБУВ,
Безпала Галина Іванівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Довідково-бібліографічні ресурси: використання баз даних зарубіжних
наукових видавництв
Жабін Андрій Олександрович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Web of Science у науково-інформаційному забезпеченні користувачів
Савченко Олег Вікторович,
наук. співроб. Інституту енциклопедичних досліджень НАН України
Складові успіху поширення інформації в українських онлайненциклопедіях
Новосьолова Лариса Семенівна,
наук. співроб. НБУВ
Формування баз даних відділу національної бібліографії НБУВ: сучасний
стан і напрями розвитку
Павлуша Тетяна Петрівна,
заст. ген. директора НБУВ, канд. пед. наук, старш. наук. співроб.
Поченок Олена Олександрівна,
зав. сектору НБУВ
Календарі і пам'ятні книги у фондах НБУВ: формування та
використання історичних колекцій
Закірова Світлана Геннадіївна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук, доц.
Губернські пам'ятні книжки Російської імперії як особливий вид
історичного джерела ХІХ – початку ХХ ст.
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Васьківська Ольга Леонідівна,
вчений секретар Книжкової палати України
Новітні дослідження книговидання в Україні років визвольних змагань
(1917–1920 рр.)
Воробей Микола Андрійович,
наук. співроб. НБУВ
Об’єднаний каталог бібліотек Німеччини і Австрії: можливості
бібліографічного пошуку
Арсеєнко Тетяна Іванівна,
зав. відділу НБУВ
Безпала Галина Іванівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Науковий путівник по фонду Австрійської бібліотеки НБУВ: локальна
БД «Історія Австрії»
Колесніченко Аліна Михайлівна,
наук. співроб. НБУВ
Бібліографічні ресурси з етнографії та фольклору України:
джерелознавчий аспект
Дуднік Олександр Якович,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Україна на міжнародній арені: відображення у довідковобібліографічних виданнях
Войченко Ірина Дмитрівна,
наук. співроб. НБУВ
Книгознавче та бібліографознавче дослідження «Кобзар»
Т. Г. Шевченка у фондах Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського
Дзюбич Світлана Андріївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Краєзнавчі бібліографічні ресурси у відображенні Шевченкіани
Очеретянко Світлана Іванівна,
зав. бібліотеки Інституту енциклопедичних досліджень НАН України
«Енциклопедія Сучасної України» як джерело інформаційної роботи
в освітній діяльності
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Лиханова Ірина Геннадіївна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в дзеркалі
бібліографії
Лавриненко Ірина Андріївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Покажчик «Зарубіжні періодичні видання у фондах НБУВ та бібліотек
НДУ НАН України» у системі інформаційно-бібліографічної роботи
НБУВ
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Наукові керівники:

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

Учений секретар:

Жабін Олександр Іванович,
наук. співроб. НБУВ

Костенко Леонід Йосипович,
зав. відділу НБУВ, канд. техн. наук,
старш.наук. співроб.
Рибачук Віктор Павлович,
старш. наук. співроб. Інституту досліджень науково-технічного
потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України,
канд. хім. наук
Проект «Бібліометрика Міжнародної асоціації академій наук»
Соловяненко Денис Володимирович,
дир. ТОВ «ЕВЕРУМ», канд. іст. наук
Наукометрична система Web of Science в Україні
Копанєва Вікторія Олександрівна,
дир. Наукової бібліотеки Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв, канд. іст. наук
Навчальний курс «Наукометрія» для аспірантів і студентів
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Симоненко Тетяна Василівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій
Бібліометрика глобального виміру – нова парадигма

Кузнєцов Олександр Юрійович,
провід. інж. НБУВ
Аналітичні інструментарії бібліометричних баз даних

Балагура Ірина Валеріївна,
мол. наук. співроб. Інституту проблем реєстрації інформації НАН
України, канд. техн. наук
Визначення інноваційних напрямів у педагогіці

Медведєва Анжеліка Сергіївна,
асп. НБУВ
Аналіз системи оцінювання наукових закладів України

Кузнецов Андрій Вікторович,
провід. бібліотекар Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка
Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
Автоматизація бізнес-процесів проведення наукових заходів
Сенченко Оксана Миколаївна,
аспірант Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Роль аналітичних центрів у інформаційно-мережевих війнах
Жабін Олександр Іванович,
наук. співроб. НБУВ
Бібліометрія: від показників до аналітики
Гриценко Наталія Олексіївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Медична тематика у загальнодержавній реферативній базі даних
«Україніка наукова»
Клюшнікова Олена Валентинівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Дослідження динаміки наукових публікацій з питань міжнародного
права на основі Українського реферативного журналу «Джерело»
Сандул Оксана Георгіївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Реферативна база даних «Україніка наукова» та бібліометрія
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