
 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Бібліотека XXI століття  

у соціокультурному вимірі» 
 

ПРОГРАМА 

 

25 вересня, четвер 

     (відділ літератури іноземними мовами та міжнародних проектів) 

 

14.00-17.30 

13.00-14.00 Реєстрація учасників конференції 

 

14.00 

Відкриття конференції 

Вступне слово 

Ботушанська О.Ф., генеральний директор ОННБ ім. М. Горького 

 

        Привітання 

Міністерство культури України; Одеська облдержадміністрація; Одеська міська рада 

  

Модератори:  

Петрова Н.О., канд. іст. наук, доцент кафедри археології та етнології України ОНУ імені І.І. Мечникова 

Арюпіна Л.В., заступник генерального директора ОННБ імені М. Горького з наукової роботи 

 

14.15-15.45 

     Презентація  проекту «Віртуальний музей історії   ОННБ ім. М. Горького» 

Арюпіна Л.В., заступник генерального директора ОННБ імені М. Горького з наукової роботи 

 

Роль бібліотеки як центру надання інформаційних послуг у світлі нових вимог соціуму 

Добрянська Н.Б., заступник директора Наукової бібліотеки Національного університету Державної 

податкової служби України (м.Київ) 

 

Роль бібліотек у вихованні національно свідомої молоді 

Петрова Н.О., канд. іст. наук, доцент кафедри археології та етнології України ОНУ імені І.І. Мечникова 

 

Соціально-бібліотечний проект «Історія малих міст України»: досвід співпраці Державної наукової 

архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного та місцевих громад 

Жидецька О.В., завідувач науково-методичного відділу ДНАББ ім. В.Г. Заболотного  

(м. Київ) 

 

 Міжнародна діяльність ОННБ імені М. Горького: програми та проекти 

Диба Н.М., завідувач відділу літератури іноземними мовами та міжнародних проектів ОННБ ім. М. 

Горького 

 

Волонтерські проекти в бібліотеках 

Войтко Д.І., президент одеського ораторського клубу Toastmasters  

 

Полтавська ОУНБ ім. І. П. Котляревського:  

сучасне е-обслуговування та бібліотечні традиції 

Власенко Л. М.,  учений секретар ПОУНБ  

ім. І. П. Котляревського (м. Полтава) 

 

Читач бібліотеки як суб’єкт бібліотечної діяльності 
Глуcь А.П., завідувач читального залу Одеської юнацької бібліотеки  ім. В.Маяковського 

 

    Роль бібліотек в організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах  

Петрова А.О., бібліотекар 1 категорії сектора «Закордонне українство»  відділу обслуговування 

користувачів  

 

 

 



Бібліотеки, архіви та музеї у цифровому ландшафті 

Рудзський Л.З., член правління і керівник Групи адаптації Міжнародної асоціації електронних бібліотек 

та нових інформаційних технологій (м. Київ) 

 

Редактирование электронного каталога. Ключевые слова 

Богданович О.В., завідувач відділу автоматизації бібліотечних процесів Наукової бібліотеки 

Національного університету «Одеська юридична академія» 

15.45-16.00 

Кава-тайм 

16.00-17.30 

Круглий стіл “Еволюція книговидання в Україні: минуле і сьогодення”  

 

Еволюція книговидання в Україні: минуле і сьогодення  

       Сенченко М. І., директор Книжкової палати України ім. І. Федорова, д-р  техн.  наук, професор 

                      

Нові видавничі проекти видавництва «Наукова думка» 

       Алєксєєнко І. Р., генеральний директор видавництва “Наукова думка” НАН України 

     

З любов’ю до України: проблеми літератури з мистецтва 

         Прибєга Н. Д.,  головний  редактор Державного спеціалізованого видавництва «Мистецтво» 

 

Українська книга в бібліотеках Одещини: сучасний стан, попит та проблеми оновлення фондів 

          Полянко Т. М., заступник директора з наукової роботи  Одеської універсальної наукової бібліотеки імені 

М. Грушевського 

 

 Діалог поколінь: аналіз соціального дослідження «Читає молодь, читають батьки» 

       Дементьєва С.А., завідувач  методичного відділу Одеської ЦМБ імені І. Франка 

                                       

Правильна духовна установка та дар художнього передбачення – запорука успіху видавничої політики 

       Лазарєва Г. Я., директор Одеської міської ЦБС для дітей імені  А. Гайдара 

 

Багатовекторність дилеми: українська книга – стратегічний товар чи супутня продукція 

        Мартинюк М.І., директор ПВД “Твердиня”  

(м. Луцьк) 

26 вересня, п’ятниця 

(відділ літератури іноземними мовами  

та міжнародних проектів) 

10.00-12.30 
Модератори: 

Бур’ян Л.М., завідувач науково-бібліографічного відділу ОННБ ім. М. Горького 

Луговцев Ю.М., завідувач науково-дослідного сектора  НМВ   ОННБ ім. М. Горького 

 

Рідкісні та цінні видання ОННБ імені М. Горького як національне надбання 

Арюпіна Л.В., заступник генерального директора ОННБ імені М. Горького з наукової роботи 

 

 

М. Комаров і Катеринославщина 

Швидько Г.К., д-р іст. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української 

академії історичних наук, директор Дніпропетровського регіонального відділення науково-дослідного інституту 

козацтва Інституту історії України НАНУ 

 

Творчий зв'язок Олени Пчілки 

 з М. Ф. Комаровим 

Купрата Н.Я., канд.  філол.  наук, викладач Одеського національного економічного університету 

 

  Фонд М. Ф. Комарова ОННБ імені М. Горького як джерело наочності у викладанні  історії 

        Подкупко Т. Л.,  канд. іст.  наук,  доцент кафедри суспільних наук Одеського національного медичного 

університету 

 

Бібліотека М. Комарова у фондах ОННБ імені М. Горького 

Яцун Н.О.,  провідний бібліотекар відділу рідкісних видань і рукописів ОННБ імені М. Горького 



 

 Г.Д. Зленко – дослідник спадщини М. Ф. Комарова 

Бур’ян Л.М., завідувач науково-бібліографічного відділу ОННБ імені М. Горького 

 

Архів М.Ф. Комарова.  

Гоголіна Т.О.,  завідувач сектора рукописів та слов’янських стародруків відділу рідкісних видань і 

рукописів  

ОННБ імені М. Горького 

 

Презентація електронної версії архівного фонду М.Ф. Комарова 

Арюпіна Л.В., заступник генерального директора ОННБ імені М. Горького з наукової роботи 

 

Регламент  роботи конференції: 

Доповідь – 15 хв. 

Виступи з місць – 5 хв. 

 

 

Під час конференції експонуватимуться книжкові  виставки: 

Скарбниця науки, духовності, культури: ОННБ ім. М. Горького – 185 років;  

Видання ОННБ ім. М. Горького; Українська книга на Одещині. 

 

 

 

До уваги учасників! 

У програмі конференції можливі зміни, уточнення та доповнення, 

про які Ви будете поінформовані додатково 

 

Контактні телефони: 

(048) 714-41-98 Арюпіна Ліна Володимирівна, заст. генерального директора з наукової роботи; 

(048) 723-21-97 Гриценко Світлана Григорівна, зав. науково-методичного відділу 

 

Одеська національна ордена Дружби народів наукова бібліотека імені М. Горького 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


