
Одеська національна  наукова бібліотека  
 

Всеукраїнська науково-практична конференція 
 «Міжнародна діяльність бібліотек  

як складова європейського вибору держави» 
 

ПРОГРАМА  
22 вересня, четвер 

(Ротонда головного читального залу ОННБ, вул. Пастера, 13) 
  

9.00-10.00  Реєстрація учасників конференції, екскурсія по бібліотеці 
 
10.00-10.30  Відкриття конференції  
 
10.30-13.00  Пленарне засідання 
 
Модератори: 
Арюпіна Ліна Володимирівна, заступник генерального директора з наукової роботи ОННБ 
Журавльова Ірина Казимирівна, директор Центральної наукової бібліотеки Харківського 
національного університету ім. В.Н. Каразіна 
 
Доповіді: 
 
Міжнародна діяльність Одеської національної наукової бібліотеки 
 Ботушанська Ольга Федорівна, генеральний директор Одеської національної наукової 
бібліотеки  
 
 
 Пашкова Валентина Степанівна, доцент, д-р іст. наук, віце-президент УБА, 
координатор «Американських центрів» Посольства США в Україні 
 
Партнерська мережа Ґете-Інституту в Україні 
 Сюзанне Тайхманн, керівник відділу «Інформація та бібліотека» Німецького 
культурного центру Ґете-Інституту в Україні  
 
Просвітницька діяльність Почесного консульства ПАР  та бібліотеки 
 Поплавська Лариса Михайлівна, Почесний консул Південно-Африканської 
 Республіки в Одесі  
 
Соціокультурний аспект діяльності сучасної бібліотеки: міжнародна проектна діяльність 
 Жирик Людмила Іванівна, заступник директора Івано-Франківської ОУНБ                   
імені І. Франка, керівник проектів «Вікно в Америку» та спільного з Ґете-Інститутом «Мова. 
Культура. Німеччина»   
 
Яке майбутнє українських бібліотек? Вчимося організації бібліотечної справи у колег з 
Білорусі та країн Балтії 
 Кірішева Олена Миколаївна, вчений секретар Національної наукової медичної 
бібліотеки України 
 
Міжнародна діяльність як фактор розвитку бібліотеки (з досвіду НТБ НУ «Львівська 
політехніка») 
 Самотий Рената Стефанівна, канд. наук із соцкомунікацій, завідувач науково-
методичного відділу НТБ Національного університету «Львівська політехніка» 

 
13.00-14.00 Перерва 

 
 



14.00-16.00  Продовження пленарного засідання 
 
Доповіді: 
 
Афінські вечори, «Барон Мюнхгаузен», мюзикл, або Міжнародні зв’язки бібліотеки  
 Журавльова Ірина Казимирівна, директор Центральної наукової бібліотеки 
Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна 

 
Сучасні підходи до бібліотечної освіти в Україні та світові тенденції розвитку бібліотечної 
професії 
 Хіміч Ярослава Олегівна, канд. іст. наук, проф. кафедри інформаційних комунікацій і 
бібліотекознавства Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 
 
 Напрям – інтеграція: проекти міжнародної співпраці Львівської обласної бібліотеки для 
дітей  
 Лугова Лариса Анатоліївна, директор Львівської обласної бібліотеки для дітей 
 Кіндрись Надія Степанівна, заступник директора Львівської обласної бібліотеки для 
дітей 
 
Раді директорів наукових бібліотек та інформаційних центрів національних академій 
наук: Міжнародній асоціації академій наук – 20 років 
 Солоіденко Галина Іванівна, канд. іст. наук, старший науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник НБУ імені В.І.Вернадського  
 
Міжнародні зв’язки публічної бібліотеки як чинник впровадження інновацій: з досвіду 
діяльності ЦМБ ім. М.Л. Кропивницького м. Миколаєва 
 Варюхіна Любов Миколаївна, заступник директора з основної діяльності ЦМБ імені 
М.Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва  
 
 Бібліотеки Латвії 
 Власенко Людмила Миколаївна, заступник директора з ІТ Полтавської ОУНБ імені   
І.П. Котляревського   
 
Міжнародна проектна діяльність як складова ефективного розвитку публічних бібліотек 
 Гуцан Галина Іванівна, директор Арцизької центральної районної бібліотеки 
 
Реалізація грантового проекту «Windows Go Biking»: популяризація читання та сучасних 
бібліотечних послуг бібліотекарями і відвідувачами інформаційно-ресурсних центрів 
«Вікно в Америку» (Тернопіль, Луцьк, Дніпро, Полтава - 2015 р.) 
 Усенко Світлана Юріївна, завідувач відділу ІРЦ «Вікно в Америку» Дніпропетровської 
ОУНБ  імені  Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія 
 
Співпраця проекту «Мова. Культура. Німеччина» з німецькомовною діаспорою та 
Німецьким культурним центром м. Херсона 
 Кордонюк Оксана Андріївна, провідний бібліотекар Херсонської ОУНБ імені Олеся 
Гончара 
 

17.00 Культурна програма 
 

23 вересня, п’ятниця 
(Відділ міжнародних проектів ОННБ, вул. Пастера,13) 

 
10.00  Робоча зустріч за проектом «Бібліотека – партнер Goethe-Institut: Мова. Культура. 
Німеччина» (за окремою програмою) 

Німецький читальний зал ОННБ,  вул. Успенська, 60 
 

10.00-12.00 Продовження пленарного засідання 
відділ міжнародних проектів ОННБ,  вул. Пастера,13 



Модератори: 
Диба Наталія Матвіївна, завідувач відділу міжнародних проектів ОННБ 
Власенко Людмила Миколаївна, заступник директора з ІТ Полтавської ОУНБ імені І.П. 
Котляревського   
 
Доповіді: 
Створюємо майбутнє: реалізація міжнародних бібліотечних проектів (з досвіду роботи 
Ізмаїльської міської ЦБС для дорослих) 
 Дойкова Галина Анатоліївна, директор Ізмаїльської центральної міської бібліотеки 
імені І.П. Котляревського 
 
Міжнародні бібліотечні організації як форма міжнародного бібліотечного співробітництва 
 Прокопенко Лілія Сергіївна, доцент кафедри бібліотекознавства та інформології 
Київського університету імені Бориса Грінченка 
 
Інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку»: програми розвитку 
 Диба Наталія Матвіївна, завідувач відділу міжнародних проектів ОННБ 
 
Досвід залучення волонтерів до вивчення європейських мов та культури в бібліотеці 
 Гаврилюк Тамара Миколаївна, бібліотекар I кат. відділу документів іноземними мовами 
Дніпропетровської ОУНБ імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія 
 
Італійська Одеса 
 Потапова Ірина Миколаївна, викладач кафедри іноземних мов гуманітарних 
факультетів факультету романо-германської філології Одеського національного університету 
імені І.І. Мечникова 
 
Міжнародні наукові конференції – кафедра для висвітлення культурно-духовного, 
освітнього й мистецького життя Одеси XIX - поч. XXI ст. (з досвіду діяльності відділу 
мистецтв ОННБ) 
 Щурова Тетяна Василівна, завідувач відділу мистецтв ОННБ 
 
Роль масової роботи у розбудові міжнародної діяльності бібліотек 
 Кияниця Євгенія Олегівна, старший викладач Київського університету імені Бориса 
Грінченка 
 
Сучасна система бібліотечної освіти в Київському університеті ім. Бориса Грінченка 
 Матвійчук Оксана Євгенівна, канд. пед. наук, доц. Київського університету імені 
Бориса Грінченка 
 
 Бібліотечна освіта в США та в Україні 
 Чуканова Світлана Олександрівна, завідувач «Американської бібліотеки імені              
В. Китастого» Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська 
Академія» (Skype) 

 
12.00-12.30   Кава-тайм 
 
12.30-14.00  Круглий стіл  «Міжнародна діяльність бібліотек: загальні тенденції  та 
пошуки нових перспектив»   
 
Модератори: 
Пашкова Валентина Степанівна, віце-президент УБА, координатор «Американських 
центрів» Посольства США в Україні 
Лугова Лариса Анатоліївна, директор Львівської обласної бібліотеки для дітей 
 
14.00-15.00  Підбиття підсумків роботи конференції, офіційне закриття 



 
Стендові доповіді: 
Бібліотека національної меншини в Хорватії – новий погляд на роль і завдання бібліотеки 
в мультинаціональному суспільстві 
 Тодорцева-Хлача Катарина, завідувач Центральної бібліотеки русинів і українців 
Хорватії (Загреб)  
 
Бібліотеки вищих навчальних закладів Німеччини: досягнення та інновації у галузі 
обслуговування 

Семенова Людмила Анатоліївна, бібліотекар І кат. Науково-технічної бібліотеки 
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка        
В. Лазаряна,  

Семенова Лариса Анатоліївна, бібліотекар І кат. Науково-технічної бібліотеки 
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка        
В. Лазаряна,  

Говоруха Володимир Борисович, проф. кафедри обчислювальної математики та 
математичної кібернетики Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара 
 
 
 

До уваги учасників! 
У програмі конференції можливі зміни, уточнення та доповнення, 

про які Ви будете поінформовані додатково 
 
 
 
Регламент  роботи конференції: 
Доповіді – 15 хв. 
Виступи на засіданні круглого столу - 10 хв. 


