
Програма круглого столу  

«Інноваційна діяльність бібліотек України: 

стратегії розвитку в інформаційному суспільстві» 

7-9 червня 2019 року 
 

7 червня 2019 року 

Одеська національна наукова бібліотека 

(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

 

10.00-11.00 Реєстрація учасників круглого столу 

 

11.00-12.00 Урочиста церемонія відкриття «Інтелект-форуму»  

 

12.00-13.00 Інформаційний семінар з питань відбору книжкової продукції для поповнення 

бібліотечних фондів у 2019 році та підбиття підсумків проведення Програми поповнення 

бібліотечних фондів у 2018 році  

Марченко Юрій Іванович, начальник відділу книговидання Українського інституту книги 

Відділ міжнародних проектів (адміністративний корпус)   

13.00-14.00 Кава-тайм 

 

14.00-14.20 Відкриття круглого столу «Інноваційна діяльність бібліотек України: стратегії 

розвитку в інформаційному суспільстві»  

       Відділ рідкісних видань та рукописів 

Вітання: 

Рибачук Юрій Анатолійович, заступник Міністра культури України; 

Різникова Ярослава Олексіївна, заступник начальника управління – начальник відділу 

культури, національностей та релігій управління культури, національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини Одеської обласної  державної адміністрації 

 

14.20-16.30 Засідання круглого столу 

 

Модератори:  

Бірюкова Ірина Олександрівна, генеральний директор Одеської національної наукової 

бібліотеки; 

Арюпіна Ліна Володимирівна, заступник генерального директора з наукової роботи та 

інформатизації Одеської національної наукової бібліотеки 

 

Виступи: 

Інновація як виклик і перевага: публічна бібліотека  у сучасному культурному просторі  

Бірюкова Ірина Олександрівна, генеральний директор Одеської національної наукової 

бібліотеки; 

 

Інноваційна діяльність дитячих бібліотек України 

Гордієнко Алла Іванівна, генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей; 

 

Інноваційні проекти в діяльності Національної парламентської бібліотеки Грузії 

Кекелідзе Гіоргі, генеральний директор Національної парламентської бібліотеки Грузії; 

 

Українська бібліотечна асоціація в поширенні інноваційних моделей 

Бруй Оксана Миколаївна, президент Української бібліотечної асоціації, директор Науково-

технічної бібліотеки імені Г.І. Денисенка Національного технічного університету України  

«КПІ імені Ігоря Сікорського»; 



 

Інноваційні методи для просування книги та читання 

Тостоган Альона, перший заступник директора Національної бібліотеки Республіки Молдова; 

 

Проектна діяльність: вимога часу та фактор розвитку бібліотек 

Філяк Наталія Миколаївна, директор Чернівецької обласної універсальної наукової 

бібліотеки імені Михайла Івасюка; 

 

Сучасна університетська бібліотека – змістовна платформа можливостей та перспектив 

Сербін Олег Олегович, директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; 

 

Інноваційна стратегія для розвитку інноваційних процесів у бібліотеках закладів вищої 

освіти 

Подрєзова Марина Олексіївна, директор Наукової бібліотеки Одеського національного 

університету імені І.І. Мечникова; 

 

Наукова бібліотека в «хмарах»: реалії та перспективи 

Картузов Костянтин Миколайович, директор Науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва 
 

17.00-19.00 Урочистості з нагоди ХХ-річчя Всеукраїнської виставки-форуму «Українська 

книга на Одещині» 

                                                                Одеський літературний музей (вул. Ланжеронівська, 2) 

 

8 червня 2019 року 

Одеська національна наукова бібліотека 

(вул. Пастера, 13, головний корпус)  

                                                      

10.00 – 13.00 Продовження  роботи круглого столу 

Зал електронних ресурсів (1-й поверх ОННБ) 

 

Модератори:  

Арюпіна Ліна Володимирівна, заступник генерального директора з наукової роботи та 

інформатизації Одеської національної наукової бібліотеки; 

Літвінова Єлизавета Геннадіївна, заступник директора з наукової роботи Обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського (м. Кропивницький) 

 

Виступи: 

Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка: інноваційні практики і 

проекти 

Вірютіна Катерина Миколаївна, завідувач сектора відділу науково-методичної роботи 

Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка; 

 

Проектна діяльність Національної бібліотеки Республіки Молдова 

Кірьяков Маріана, головний спеціаліст Національної бібліотеки Республіки Молдова; 

 

Теорія та досвід створення Державного реєстру національного культурного надбання в 

частині книжкових пам’яток в Україні 

Рогальчук Лідія Юріївна, завідувач відділу книгознавчих досліджень Національної бібліотеки 

України імені Ярослава Мудрого, 

Войнаровська Галина Василівна, провідний бібліотекар  відділу книгознавчих досліджень 

Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого; 



 

Збереження  культурної спадщини в ОННБ: інноваційні проекти   

Арюпіна Ліна Володимирівна, заступник генерального директора з наукової роботи та 

інформатизації Одеської національної наукової бібліотеки; 

 

Проектна діяльність як стимул інноваційного розвитку бібліотеки 

Моісеєва Наталія Володимирівна, заступник директора з наукової роботи Миколаївської 

обласної універсальної наукової бібліотеки; 

 

Усноісторичні дослідження у бібліотеці (на прикладі проекту «Голоси живої історії») 

Сеник Лариса Борисівна, директор Вінницької обласної універсальної наукової        

бібліотеки імені К.А. Тімірязєва, 

Слотюк Галина Миколаївна, заступник директора з наукової роботи та інформатизації 

Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені К.А. Тімірязєва; 

 

Жваве краєзнавство: від пошуку ідей до втілення проектів 

Токовило Оксана Валеріївна, завідувач відділу краєзнавства Херсонської обласної 

універсальної наукової бібліотеки імені О. Гончара; 

 

Бібліотечна справа vs/та інтелектуальна власність 

Дружкова Ірина Сергіївна, доцент кафедри соціології, філософії та права Одеської 

національної академії харчових технологій; 

 

Просування бібліотеки в соціальних мережах: перезавантаження 

Мацієвська Ганна Сергіївна, завідувач сектора відділу наукової інформації та бібліографії 

Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки 

 

Новітні технології в бібліотеці як засіб у комплексному обслуговуванні вчителів іноземних 

мов  

Диба Наталія Матвіївна, завідувач відділу міжнародних проектів Одеської національної 

наукової бібліотеки 

 

13.00-14.00 Кава-тайм 

 

14.00 – 17.00 Тренінг з організації роботи з волонтерами у бібліотеках «Ukrainian Volunteer 

Service» 
                                                                        Відділ рідкісних видань та рукописів 

 

8 червня 2019 року 

м. Вилкове, Одеської області 

7.00 Виїзд  з Одеси 

12.00 - 12.30 Урочисте відкриття заходу 
12.30-14.00 Засідання клубу ділового спілкування: «Інноваційний розвиток бібліотек в 

умовах децентралізації: проблеми і здобутки»  

                                                    Мала зала Вилківського будинку культури (вул. Різдвяна, 11) 

Модератор:  
Амельченко Юліана Сергіївна, директор Одеської обласної універсальної наукової  

бібліотеки імені М. Грушевського 

 

За участі: 

Рибачука Юрія Анатолійовича, заступника Міністра культури України; 

 



Бірюкової Ірини Олександрівни,  генерального директора Одеської національної наукової 

бібліотеки; 

Різникової Ярослави Олексіївни, заступника начальника управління – начальника відділу 

культури, національностей та релігій управління культури, національностей, релігій та охорони 

об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації;  

Гордієнко Алли Іванівни, генерального директора Національної бібліотеки України для дітей; 

Саприкіна Георгія Анатолійовича, директора Державної бібліотеки України для юнацтва; 

Агаркової Вікторії Вікторівни, директора Миколаївської обласної універсальної наукової 

бібліотеки; 

Філяк Наталії Миколаївни, директора Чернівецької обласної універсальної наукової 

бібліотеки імені М. Івасюка; 

Сеник Лариси Борисівни, директора Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки 

імені К.А. Тімірязєва; 

Аліференко Інни Михайлівни, директора КЗ «Чернігівська обласна універсальна наукова 

бібліотека імені В.Г. Короленка»; 

Чабан Катерини Анатоліївни, директора Хмельницької обласної універсальної наукової 

бібліотеки; 

Гуцан Галини Іванівни, директора Арцизької центральної районної бібліотеки 

 

12.30-14.00 Презентація книги «Історія і культура Північної Добруджі» за участі автора, 

доктора історичних наук В’ячеслава  Кушніра 

          Виставкова зала художника А. Шаронова (вул. Різдвяна, 11) 

 

9 червня 2019 року 

Одеська національна наукова бібліотека 

(вул. Пастера, 13, головний корпус) 

                                                                        Відділ рідкісних видань та рукописів 

 

10.00-12.00  Презентація «ІІ Всеукраїнський бібліотечний Біографічний Рейтинг: 

комунікативні «ліфти», «коридори» та «майдани» в бібліотечній справі» за участі 

кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника відділу теорії та методики 

біобібліографії Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І. 

Вернадського Наталії Петрівни Марченко та кандидата історичних наук, старшого наукового 

співробітника відділу теорії та методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень 

Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського Ігоря Івановича Стамбола 

 

 

12.00-13.00 Завершення роботи круглого столу «Інноваційна діяльність бібліотек України: 

стратегії розвитку в інформаційному суспільстві», прийняття рекомендацій 

 

До уваги учасників! 

У програмі круглого столу можливі зміни, уточнення та доповнення, 

про які ви будете поінформовані додатково 

 

Регламент роботи круглого столу: 

Виступи – 15 хв. 

Повідомлення – 10 хв. 

 

 


