
 

ПРОГРАМА 

21 травня, п’ятниця 

 

11.00-11.40 Відкриття ІНТЕЛЕКТ-ФОРУМУ 

Головний читальний зал ОННБ, 

а також на фейсбук-сторінці ОННБ 

 

12.00-13.30 Панельна дискусія «Креативні індустрії України у позитивному 

перетворенні світу» 

Головний читальний зал ОННБ, 

а також на фейсбук-сторінці ОННБ 

 

Модератор – Бірюкова Ірина Олександрівна, генеральний директор Одеської 

національної наукової бібліотеки, заслужений працівник культури України 

Ключові спікери: 

Петасюк Лариса Володимирівна, заступник Міністра культури та інформаційної 

політики України  

Григоренко Галина Володимирівна, голова Державного агентства з питань 

мистецтв та мистецької освіти 

Хромов Анатолій Володимирович, голова Державної архівної служби України, 

кандидат історичних наук 

Афонін Олександр Васильович, президент Української асоціації видавців та 

книгорозповсюджувачів, заслужений працівник культури України 

Вітос Валентина Гнатівна, директор Одеського обласного центру української 

культури, національний експерт з питань НКС України 

Бабіч Надія Матвіївна, генеральний директор Одеського національного академічного 

театру опери та балету, заслужений працівник культури України 

Остапова Світлана Іванівна, директор Одеського муніципального музею особистих 

колекцій імені О.В. Блещунова 

Сулима Галина Валентинівна, голова Odesa Film Office при Департаменті культури 

та туризму Одеської міської ради 

Леонтьєв Костянтин Едуардович, засновник та директор Odessa Fashion Day 

 

13.30-14.00 – Перерва 

 

14.00-15.30 Сесія 1 «Роль і місце культурних інституцій у розвитку книжкової 

екосистеми, промоції книги та читання» 

Відділ рідкісних видань і рукописів ОННБ, 

а також на платформі ZOOM online 



 

Модератор –  Арюпіна Ліна Володимирівна, заступник генерального директора з 

наукової роботи та інформатизації Одеської національної наукової бібліотеки 

 

Цифрова бібліотека та діяльність з промоції читання національної бібліотеки 

Асатіані Русудан, президент Грузинської бібліотечної асоціації 

 

Орієнтири менеджменту з управління ризиками та запобігання стихійним лихам 

в інформаційно-документаційних установах 

Пінтілєй Елена, генеральний директор Національної бібліотеки Республіки Молдова 

 

Інноваційні заходи промоції книги та читання в Одеській національній науковій 

бібліотеці 

Бірюкова Ірина Олександрівна, генеральний директор Одеської національної наукової 

бібліотеки, заслужений працівник культури України 

 

Популяризація творів українських авторів за кордоном: робота над перекладом 

«Лісової пісні» Лесі Українки 

Михайло Гафія Трайста, письменник, журналіст, перекладач, редактор журналу 

українських письменників Румунії «Наш Голос», головний редактор журналу «Mantaua lui 

Gogol» («Шинель Гоголя»), редактор літературного журналу Спілки письменників Румунії 

«Волоська Ротонда», член Національної спілки письменників України, національних спілок 

письменників та журналістів Румунії, автор перекладу «Лісової пісні» Лесі Українки 

румунською мовою 

 

Вдосконалення та трансформація – запорука збереження та розвитку бібліотек 

Гордієнко Алла Іванівна,  генеральний директор Національної бібліотеки України для 

дітей, заслужений працівник культури України 

 

Біографічне читання дітей і юнацтва: вибір, якого не уникнути 

Марченко Наталія Петрівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник 

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

 

Бібліотеки для дітей Одещини: традиції та перспективи 

Палій Тетяна Андріївна, директор Одеської обласної бібліотеки для дітей імені  

В. Катаєва 

Лазарєва Галина Яківна, директор Одеської міської ЦБС для дітей 

 

Шкільна бібліотека – простір творчості 

Гніпа Надія Михайлівна, завідувач бібліотеки Одеської загальноосвітньої школи № 56 

 

15.30-15.45 Перерва 

 

15.45-17.15 Продовження роботи Сесії 1  

 

Популяризація читання як складова державної політики у гуманітарній сфері 

Бєльницька Ольга Миколаївна, заступник генерального директора з бібліотечної роботи 

Одеської національної наукової бібліотеки, заслужений працівник культури України 

 

Соціокультурні проєкти закладів вищої освіти 



Жорнова Ольга Іллівна, професор Київської муніципальної академії музики                

імені Р.М. Глієра 

 

Книжковий імунітет або Бібліотека протидіє пандемії 

Чоловська Олена Анатоліївна, директор Одеської обласної бібліотеки для юнацтва 

імені В. Маяковського 

 

Фестивалі як ефективний та актуальний інструмент промоції читання 

Кликова Наталя Дмитрівна, директор Одеської ЦБС для дорослих 

 

Краєзнавчі видання Хмельницької ОУНБ та їх роль у популяризації інформації про 

книговидання та видатних особистостей краю 

Чабан Катерина Анатоліївна, директор Хмельницької обласної універсальної наукової 

бібліотеки 

 

Успішні практики промоції книги та читання, які слід реалізувати в Україні 

Мямліна Антоніна Владиславівна, педагог-практик Дніпропетровського національного 

університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 

Музична педагогіка в системі книжкової екосистеми України 

Жорнова Олена Іллівна, зав. кафедри гуманітарних та інноваційно-музичних дисциплін 

Київської муніципальної академії музики імені Р.М. Глієра 

 

16.00-17.00 Тренінг «Чи потрібні інтелекту продажі? Продавати – це... соромно чи 

класно? Майбутнє креативних індустрій» 

Антонова Ольга, бізнес-консультант у сфері системних продажів та сервісу, власниця 

компанії «Смачні продажі» 

Електронний читальний зал «Медіатека» ОННБ 

 

22 травня, субота 

 

11.00-12.30 Сесія 2 «Нова реальність – нові обрії: цифровізація інформаційних 

ресурсів та сервісів як відповідь викликам коронавірусної доби» 

Відділ рідкісних видань і рукописів ОННБ, 

а також на платформі ZOOM online 

 

Модератор – Арюпіна Ліна Володимирівна, заступник генерального директора ОННБ з 

наукової роботи та інформатизації 

 

Хромов Анатолій Володимирович, голова Державної архівної служби України 

  

Цифрова трансформація бібліотек і бібліотечної справи в Україні. Виклики та 

спроможності 

Бруй Оксана Миколаївна,  президент ВГО Українська бібліотечна асоціація, директор 

Науково-технічної бібліотеки імені Г.І. Денисенка Національного технічного університету 

України «КПІ імені Ігоря Сікорського» 

 

Українська цифрова бібліотека Українського інституту книги: стан та 

перспективи 



Марченко Юрій Іванович, начальник відділу цифрової трансформації Українського 

інституту книги 

 

Цифрова екосистема установи в секторі культурної спадщини: книжкові та 

документні колекції в цифровому просторі 

Баркова Ольга Валентинівна, системний аналітик, розробник програмно-технологічних 

рішень, засновник ГО ГраДеСвіт 

 

Електронна бібліотека ОННБ як ефективний інструмент інформаційного 

забезпечення користувачів 

Арюпіна Ліна Володимирівна, заступник генерального директора ОННБ з наукової 

роботи та інформатизації 

 

Цифровий проєкт НІБУ "Архів друкованих видань ВУАН, 1919-1931 рр.": досвід і 

перспективи 

Спанчак Тетяна Іонасівна, заступник генерального директора з питань використання 

нових інформаційних технологій Національної історичної бібліотеки України 

Болонніков Олександр Анатолійович, директор ТОВ "Цифрова Україна" 

 

Цифрова культура для фахівців Інформаційної, бібліотечної та архівної справи 

Поліщук Тетяна Ігорівна, старший викладач кафедри бібліотекознавства та 

інформології Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

12.30-12.45 Перерва 

 

12.45-14.00 Продовження роботи Сесії 2  

 

Інформатизація архівної справи на прикладі Державного архіву Одеської області: 

підсумки та перспективи 

Лісунець Людмила Ігорівна, головний спеціаліст відділу формування Національного 

архівного фонду, організації і координації архівної справи та діловодства Державного 

архіву Одеської області  

 

Електронний ресурс web-library «Аркасівська спадщина» як інструмент доступу 

до рідкісних документів у цифровому форматі 

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

і цінними виданнями Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки  

 

Онлайн-проєкти Педагогічного музею України для вчителя і бібліотекаря 

Міхно Олександр Петрович, директор Педагогічного музею України 

Матвійчук Оксана Євгенівна, науковий співробітник Педагогічного музею України 

 

Сучасні вимоги до підготовки фахівців бібліотечної сфери в умовах цифровізації 

Української держави 

Шевченко Олена Василівна, доктор наук із соціальних комунікацій, професор 

Державного університету “Одеська політехніка” 

 

 

12.30-13.30 Клуб ділового спілкування «Бібліотеки – хаби цифрової освіти» 

Роздільнянська центральна 



міська бібліотека 

 

23 травня, неділя 

 

10.45-13.30 Сесія 3 «Творчі грані професійної взаємодії: культура та медіа» 

Відділ рідкісних видань і рукописів ОННБ, 

а також на платформі ZOOM online 

 

Модератор – Арюпіна Ліна Володимирівна, заступник генерального директора ОННБ з 

наукової роботи та інформатизації 

 

Цифрова журналістика. Тренди у нових медіа 

Глазунова Людмила Володимирівна, заступник директора ХДНБ імені В.Г. Короленка з 

наукової роботи, кандидат наук із соціальних комунікацій 

 

Бібліотека і ЗМІ у виданнях: досвід Хмельницької ОУНБ 

Шеїн Оксана Миколаївна, головний бібліограф відділу краєзнавства Хмельницької ОУНБ 

 

Створення електронної бази даних творів українських композиторів на тексти 

Лесі Українки 

Літвінова Світлана Анатоліївна, молодший науковий співробітник відділу музичних 

фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 

 

Музична шевченкіана у фондах Національної бібліотеки України                            

імені В.І. Вернадського: підготовка електронного видання (зміненого, 

виправленого та доповненого) 

Руденко Людмила Григорівна, старший науковий співробітник Національної бібліотеки 

України імені В.І. Вернадського 

 

Кваша Олена, продюсер філії АТ «НСТУ “Одеська регіональна дирекція”» 

 

11.30-12.30 Тренінг «Майстерність публічних виступів» 

Станчак Юрій, спеціаліст із зовнішньоекономічної діяльності, президент Одеського 

Ораторського Клубу «Best Odessa Speakers Club» 

Відділ рідкісних видань і рукописів ОННБ, 

а також на платформі ZOOM online 

 

13.00-14.00 Підбиття підсумків ІНТЕЛЕКТ-ФОРУМУ 

Головний читальний зал ОННБ, 

а також на фейсбук-сторінці ОННБ 

 

Регламент виступів: 

- панельна дискусія – 5-7 хв. 

- сесія – 15 хв. 


