
ПРОГРАМА 

Міжнародної  науково-практичної конференції 

 «Бібліотека як складова культурного, наукового та національного розвитку держави: 

до 190-річчя Одеської національної наукової  бібліотеки» 

25 вересня, середа 

10.00-18.00 

9.00-10.00 – реєстрація учасників конференції 

10.00-11.00 – оглядові екскурсії по бібліотеці 

 

11.00 

Урочистості з нагоди 190-річчя Одеської національної наукової бібліотеки 

(головний читальний зал) 

 

 

26 вересня, четвер 

 

11.00-12.00 

(відділ рідкісних видань та рукописів) 

Презентація проекту «Скарби України: цифрова колекція книжкових пам’яток у фонді Одеської 

національної наукової бібліотеки» за сприяння Українського культурного фонду 

Секція 1 

12.00-15.00 

Інноваційно-проектна діяльність бібліотек на сучасному етапі 
(зал електронних ресурсів) 

Керівники секції: 

Диба Наталія Матвіївна, завідувач відділу міжнародних проектів Одеської національної 

наукової бібліотеки; 

Кір’яков Маріана, головний спеціаліст  Національної бібліотеки Республіки Молдова 

 

ОННБ на шляху новацій: здобутки, виклики,  перспективи 

Бірюкова Ірина Олександрівна, генеральний директор Одеської національної наукової бібліотеки 

 

Соціальний тренд сучасних публічних бібліотек 

Вилегжаніна Тамара Ізмайлівна, генеральний директор Національної бібліотеки України 

імені Ярослава Мудрого, заслужений працівник культури України 

 

Проектна діяльність Національної бібліотеки Республіки Молдова 

Кір’яков Маріана, головний спеціаліст Національної бібліотеки Республіки Молдова 

 

Безперервна освіта: з досвіду вивчення англійської мови в центрах «Вікно в Америку» 

Диба Наталія Матвіївна, завідувач відділу міжнародних проектів Одеської національної 

наукової бібліотеки 

 

Соціокультурна діяльність ОННБ: співпраця з закладами освіти (форми, досвід та перспективи) 

Петрова Наталія Олександрівна, заступник декана факультету історії та філософії з наукової 

та виховної роботи, кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та етнології України 

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 

 

«Третє місце» як новий формат праці бібліотеки в місті 

Радіонова Людмила Олексіївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії і 

політології Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, 

Радіонова Ольга Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та 

готельного господарства Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова 

 



Культурно-просвітницький проект Одеської національної наукової бібліотеки «Всеукраїнська 

виставка-форум «Українська книга на Одещині» - вагомий чинник розбудови гуманітарного 

простору держави 

Василевська Емілія Іванівна, завідувач відділу наукового комплектування та обліку документно-

інформаційних ресурсів Одеської національної наукової бібліотеки 

 

Інноваційний проект вільного громадського простору "Litera" 

Попова Оксана Петрівна, в.о. завідувача відділу обслуговування користувачів Одеської 

національної наукової бібліотеки 

 

Нові тенденції інноваційної активності бібліотек у сфері туризму  

Дудник Лариса Вікторівна, викладач КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв», 

Правдівцева Людмила Володимирівна,  викладач КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв» 

 

Науково-методична діяльність національних бібліотек України: з досвіду роботи Одеської 

національної наукової бібліотеки 

Дейч Дарія Михайлівна, завідувач сектора методичного забезпечення бібліотечної діяльності 

науково-методичного відділу Одеської національної наукової бібліотеки 

 

Ода мудрій книзі 

Сагач Галина Михайлівна, доктор педагогічних наук, доктор теології, доктор філософії, 

професор кафедри суспільно-гуманітарних наук КЗВО «Одеська академія неперервної освіти» Одеської 

обласної ради   

 

Секція 2 

12.00-15.00 

Пам’ятки писемності та культури у фондах бібліотек 

(відділ рідкісних видань та рукописів) 

Керівники секції: 

Арюпіна Ліна Володимирівна, заступник генерального директора з наукової роботи та 

інформатизації Одеської національної наукової бібліотеки; 

Серебрякова Тетяна Василівна, завідувач відділу науково-дослідної роботи з рідкісними і цінними 

виданнями Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки 

 

Рукописні матеріали М.Н. Мурзакевича, М.Г. Попруженка, В.О. Яковлєва з фонду Національної 

бібліотеки України імені В.І. Вернадського 

Подрига Володимир Миколайович, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник  

відділу національної бібліографії Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 

 

Бібліографічні виміри бібліотеки-колекції Агатангела Кримського Національної бібліотеки України 

імені В.І. Вернадського 

Підвойний Володимир Миколайович, доцент, кандидат філологічних наук, старший науковий 

співробітник Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського  

 

Відбір та опис книжкових пам’яток для Державного реєстру національного культурного надбання 

в Одеській національній науковій бібліотеці: сучасний стан та перспективи 

Яцун Надія Олексіївна, головний бібліограф відділу рідкісних видань та рукописів Одеської 

національної наукової бібліотеки 

 

Нові надходження до фонду іменних архівних і книжкових колекцій Одеської національної наукової 

бібліотеки:за матеріалами колекції П. П. Вірського 

Кривогуз Олеся Анатоліївна, завідувач сектора поточного комплектуванння відділу наукового 

комплектування та обліку документно-інформаційних ресурсів Одеської національної наукової 

бібліотеки 

 

http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=2248


Книжкова колекція професора Б.В. Варнеке у фондах бібліотеки Південноукраїнського 

національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського як пам’ятка наукового побуту і 

творчості науковця кінця XIX -  першої третини XX ст. 

Левченко Валерій Валерійович, кандидат історичних наук, доцент Одеського національного 

морського університету 

 

Історико-тематичні видання одеської друкарні Ю.І. Фесенка: атрибуція, зміст, значення 

Музичко Олександр Євгенович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України 

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова  

 

Публікація (з науковим коментарем) рідкісних матеріалів з архіву одеського краєзнавця С.З. Лущика 

(1925-2015) 

Барковська Ольга Михайлівна, головний бібліотекар відділу мистецтв Одеської національної 

наукової бібліотеки 

 

Альбом акварелей з колекції графа М.М. Толстого у фонді Одеської національної наукової 

бібліотеки 

Іжик Лариса Володимирівна, головний бібліотекар відділу рідкісних видань та рукописів 

Одеської національної наукової бібліотеки 

  

Секція 3 

12.00-15.00 

Нові орієнтири в сучасній бібліографічній діяльності 

(ротонда головного читального залу ОННБ) 

 

Керівники секції:  

Бур’ян Лариса Миколаївна, завідувач науково-бібліографічного відділу Одеської національної 

наукової бібліотеки заслужений  працівник культури України; 

Літвінова Єлизавета Геннадіївна, заступник директора з наукової роботи Обласної 

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

 

Сторінками історії Одеської національної наукової бібліотеки: до 190-річчя заснування 
Бур’ян Лариса Миколаївна, завідувач науково-бібліографічного відділу Одеської національної 

наукової бібліотеки, заслужений працівник культури України 

 

Календар знаменних і пам’ятних дат: складові успіху 

Шершньова Ірина Володимирівна, головний бібліограф відділу краєзнавства Запорізької 

обласної універсальної наукової бібліотеки 

 

Інноваційний спектр традиційної бібліографічної діяльності Наукової бібліотеки Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова 

Мурашко Олена Сергіївна, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки 

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 

 

З досвіду підготовки та видання біобібліографічних досліджень про життєвий шлях і творчу 

спадщину письменника, лікаря і мислителя Юрія Івановича Липи 

Кучеренко Світлана Володимирівна, заступник голови правління Благодійного фонду імені 

Івана та Юрія Лип 

 

Досвід підготовки  бібліографічного проекту ОННБ «Краєзнавці Одеси»  

Делі Олександра Петрівна, бібліотекар 1-ї категорії відділу мистецтв Одеської національної 

наукової бібліотеки 

 

 

 



Біографістика та біобібліографія в Одеській національній науковій бібліотеці: досвід та 

перспективи 

Іванченко Анна Вікторівна, головний бібліограф науково-бібліографічного відділу Одеської 

національної наукової бібліотеки 

 

Підбиття підсумків VI Регіонального конкурсу на краще методичне та бібліографічне видання 

публічних бібліотек Півдня України та церемонія нагородження переможців і лауреатів 

 

15.00-15.30 

Підбиття підсумків роботи конференції, прийняття рекомендацій 

 

 

Регламент  роботи конференції: 

Доповіді на секційних засіданнях - 15 хв. 

Повідомлення і виступи  – 5 хв. 

 

До уваги учасників! 

У програмі конференції можливі зміни, уточнення та доповнення, 

про які Ви будете поінформовані додатково 

http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=2378
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