
Секція 3
БІОГРАФІКА Й  БІОГРАФІЧНЕ ЧИТАННЯ ЗА ДОБИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ

РЕВОЛЮЦІЇ: МІСЦЕ І РОЛЬ БІБЛІОТЕК
10 жовтня 2013 року, 10.00-16.00

Будинок НБУВ по вул. Володимирській, 62, к. 344

Науковий керівник:    Попик Володимир Іванович,
генеральний директор НБУВ,
дир. Інституту біографічних досліджень,
канд. іст. наук

Учений секретар:     Любовець Надія Іванівна,
старш. наук. співроб. НБУВ,
канд. іст. наук

Попик Володимир Іванович,
ген. дир. НБУВ,   дир. Інституту біографічних досліджень,  канд. іст. наук
Формування динамічних ресурсів біографічної інформації: можливості бібліотек

Ківшар Таїсія Іванівна,
старш. наук. співроб.  НБУВ, д-р іст. наук, проф., 
Бібліотечна біографіка на сайтах національних бібліотек України

Ляшко Світлана Миколаївна,
пров. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Бібліотека як джерело вивчення історичної науки   (на прикладі Постійної комісії для
складання біографічного словника діячів України. 1918–1933)

Любовець Надія Іванівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук 
Мемуари як складова електронних ресурсів бібліотек України

Марченко Наталія Петрівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук, 
Ресурси біографічної інформації, орієнтовані на користувача-дитину: суть і тенденції

Яценко Олег Миколайович,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Місце біографічної інформації у діяльності наукової бібліотеки в сучасних умовах

Петрикова Валентина Теодорівна,
доц. Харківської державної академії дизайну і мистецтв, канд. іст. наук
Аксіологічний компонент біографічного читання в історії формування наукових комунікацій
України (на прикладів фундаторів української науки)

Бугаєва Олена Валентинівна,
старш. наук. співроб.  НБУВ, канд. іст. наук 
Музична персоналістика в структурі українського національного біографічного архіву
(УНБА)



Муріна Світлана Володимирівна,
мол. наук. співроб.  НБУВ
Місце біографіки у житті сучасної бібліотеки  (з досвіду роботи районної бібліотеки № 157
м. Києва)

Вєрнік Юлія Володимирівна,
наук. співроб. НБУВ
Деякі аспекти організації біографічної віртуальної лабораторії

Тіщенко Антоніна Анатоліївна,
пров. бібліотекар Харківської  державної наукової  бібліотеки ім. В.Г. Короленка (Харків)
Значення популяризації бібліотеками знань про діяльність В.І. Вернадського у
соціо-комунікативній сфері

Малюк Станіслав Михайлович,
пров. бібліотекар НБУВ
Особистість Ф. П. Максименка -   першого завідувача відділу газетних        фондів НБУВ

Романуха Зоя Василівна,
асп. Рівненського державного гуманітарного університету
Біобібліографічні видання провідних університетських бібліотек м. Рівного (на прикладі
наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету та наукової
бібліотеки Національного університету водного господарства та природокористування)

Осіння Наталія Володимирівна,
мол. наук. співроб. Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України
Учений-геолог О. В. Гуров: біографія, науково-бібліографічна діяльність


