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Метою конференції є висвітлення пріоритетних напрямів міжнародної діяльності бібліотек України. 
 

На конференції планується обговорення таких питань: 
• міжнародні проекти бібліотек України: здобутки і проблеми; 
• новації зарубіжних бібліотек та шляхи їхнього втілення в Україні; 
• міжнародний книгообмін бібліотек; 
• співпраця бібліотек з українською діаспорою: нові завдання та ідеї; 
• досвід залучення волонтерів для роботи в міжнародних проектах; 
• сучасна система бібліотечної освіти за кордоном і в Україні; 
• зарубіжні бібліотеки: новий погляд на роль бібліотеки в суспільстві. 

 

Робочі мови конференції: українська, російська.  
 

Заявку про участь у роботі конференції просимо надіслати до 1 липня 2016 р., текст доповіді (виступу) 
– до 1 серпня 2016 р. 
Вимоги до оформлення текстів доповідей (виступів):  
1. Тексти приймаються українською та російською мовами; обсяг – до 5-6 сторінок формату А-4; кегль 
– 14, шрифт – Times New Roman; міжрядковий інтервал – 1,5; поля – стандартні; 
2. Матеріали приймаються у друкованому вигляді (з копією на цифровому носії) та електронною по-
штою;  
3. До текстів обов'язково додається довідка про автора (авторів), у якій наводяться: прізвище, ім'я та 
по батькові (повністю), науковий ступінь, учене звання, місце роботи, посада, адреса і контактні теле-
фони, E–mail;  
4. Матеріали конференції  будуть подані в авторській редакції. 
 

Проїзд, проживання, харчування учасників за власний рахунок. 
 

Наша адреса: Одеська національна наукова бібліотека, вул. Пастера, 13, 
Одеса, 65023, Україна  
Факс: (048) 723-02-52 

E-mail: 7230252@gmail.com, ognb@ukr.net, metodonnb@ukr.net (тема – Конференція) 

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

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

Оргкомітет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
З А Я В К А  

на участь у науково-практичній конференції 

«Міжнародна діяльність бібліотек як складова європейського вибору держави»  
22-23 вересня 2016 р., м. Одеса, ОННБ  

 

Прізвище, ім’я, по батькові__________________________________________________________________________ 

Місце роботи_____________________________________________________________________________________ 

Посада__________________________________________________________________________________________ 

Науковий ступінь, звання___________________________________________________________________________ 

Назва доповіді або виступу (за наведеними питаннями): _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 

Контактна інформація: 

Телефон:________________________________________ Електронна адреса:______________________________ 

 

 

Прошу забронювати номер у готелі: Так _____    Ні______ 

 

Прошу надати офіційний лист-запрошення: 

Так _____, на ім`я ___________________________________________________________(посада та ПІБ керівника) 

Ні ______ 
 


