
Міністерство культури України 

Одеська національна наукова бібліотека імені М.Горького 

Рекомендаційна бібліографія в столітті знань 
В с е у к р а ї н с ь к и й  с е м і н а р  д л я  б і б л і о т е к а р і в  

15-16 жовтня 2015 р. 

ПРОГРАМА 
 

 15 жовтня, четвер 

10.00 – Реєстрація учасників 

10.00-11.00 – Екскурсія по бібліотеці 

11.00 – Відкриття семінару 

(читальний зал ОННБ) 

 

Вступне слово 

Ботушанська Ольга Федорівна, генеральний директор Одеської національної наукової бібліотеки 

імені М.Горького, заслужений працівник культури України 

Привітання: 

Одеська обласна державна адміністрація  

Одеська міська рада 
11.15-13.00 – Лекції, повідомлення 

Модератор – Арюпіна Ліна Володимирівна, заступник генерального директора з наукової роботи 

Одеської національної наукової бібліотеки імені М.Горького 

Рекомендаційна бібліографія: збереження традицій, пошук нових форм 

Кононенко Валентина Олексіївна, завідувач науково-бібліографічного відділу Національної 

парламентської бібліотеки України, заслужений працівник культури України 

Рекомендаційна бібліографія  для дітей 

Гажаман Наталія Олександрівна, завідувач науково-бібліографічного відділу Національної 

бібліотеки України для дітей 

Особливості та   форми  інформаційно-бібліографічної роботи з дітьми 

Чернікова Людмила Василівна, завідувач відділу інформаційної та довідкової бібліографії  

Одеської обласної бібліотеки для дітей ім. Н.К. Крупської 

Просування читання засобами рекомендаційної бібліографії для читачів дитячих бібліотек 

міста 

Куксова Зоя Василівна, завідувач бібліографічного відділу, та Ясинська Тетяна Дмитрівна, 

головний бібліограф бібліографічного відділу Центральної міської бібліотеки ім. А. Гайдара Одеської 

міської ЦБС для дітей 

Просування читання засобами рекомендаційної бібліографії та презентація видань : «Читання 

як мандри душі» (2 випуски ), «Без строку давності» та ін. 

Піскун Віра Анатоліївна, головний бібліограф Дніпропетровської обласної універсальної наукової 

бібліотеки імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія 

Рекомендаційні покажчики ОННБ імені М. Горького серії «Проблеми, гіпотези, відкриття»  
Бур’ян Лариса Миколаївна, завідувач науково-бібліографічного відділу Одеської національної 

наукової бібліотеки імені М.Горького 

13.00-14.00  Обідня перерва 

14.00-17.30 Продовження  роботи семінару 

Практикум «Аннотація в рекомендаційній бібліографії: види та методика складання»  

Майданюк Наталія Георгіївна, завідувач редакційного відділу Одеської національної наукової 

бібліотеки імені М.Горького; 

Шелестович Ірина Сергіївна, провідний редактор редакційного відділу Одеської національної 

наукової бібліотеки імені М.Горького 

15.30-16.00 кава-тайм 

16.00-16.30 Продовження практикуму: аналіз та висновки 

 

                            16.30-17.30 – Церемонія нагородження переможців  

Регіонального конкурсу на краще методичне та бібліографічне видання  



публічних бібліотек Півдня України.  

 

17.30 – Культурна програма  

Екскурсія по місту, відвідування театру 

 

16 жовтня, п’ятниця 

Повідомлення з досвіду роботи 

10.00-12.30 

(відділ літератури іноземними мовами та міжнародних проектів) 

 

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

національної наукової бібліотеки імені М.Горького 
 

Рекомендаційна бібліографія для читача: популяризація і реклама  

Соломічева Олена Олександрівна, бібліограф Арбузинської районної ЦБС Миколаївської області 

Популяризація і реклама рекомендаційної бібліографії в районній бібліотеці 

Усатюк  Ганна Миколаївна, провідний бібліограф Первомайської районної ЦБС Миколаївської 

області 

Сучасна рекомендаційна бібліографія: термінологія, канали і засоби розповсюдження. (За 

допомогою Skype-зв’язку) 

Глазунова Людмила Володимирівна, заступник директора Харківської державної наукової 

бібліотеки імені В. Г. Короленка з наукової роботи 

Презентація видання: «Великий полтавець Іван Петрович Котляревський» 

Захарченко Світлана Миколаївна, завідувач бібліографічного відділу Полтавської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. І. П. Котляревського 

Рекомендаційна бібліографія з питань краєзнавства 

Саєнко Людмила Іванівна, завідувач відділу краєзнавства «Одесика» Одеської національної 

наукової бібліотеки імені М.Горького 

Рекомендаційна бібліографія США: цільове призначення та тематичний аспект 

Диба Наталя Матвіївна, завідувач відділу літератури іноземними мовами та міжнародних 

проектів Одеської національної наукової бібліотеки імені М.Горького 

 

12.30-13.00  Кава-тайм 

 

13.00-14.30  Круглий стіл 

«Рекомендаційна бібліографія: вчора, сьогодні, завтра» 

Підбиття підсумків семінару 

 

 

 

Регламент:  

Лекція,  доповіді – 20 хв. 

Повідомлення – 15 хв. 

Електронна презентація – 15 хв. 

 

                                 Під час семінару експонуватимуться книжкові виставки:  

Історія і розвиток української рекомендаційної бібліографії 

Видання ОННБ ім. М.Горького: рекомендаційна бібліографія 

Виставка видань, надісланих на Регіональний конкурс на краще методичне та бібліографічне 

видання публічних бібліотек Півдня України. 

 

 

 

 

До уваги учасників! 

У програмі семінару можливі зміни, уточнення та доповнення, про які Ви будете поінформовані 

додатково 


