Інформаційний лист № 1
Міністерство освіти і науки України
Міністерство культури та інформаційної політики України
Центральна наукова бібліотека
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Одеська національна наукова бібліотека
Академічна бібліотека Латвійського університету
за сприяння та партнерської участі
Посольства США в Україні
Посольства Латвії в Україні
Генерального Консульства Республіки Польщі в Харкові
Фонду Грецької Культури (Одеська філія)
Харківського Дипломатичного Клубу
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
До уваги фахівців бібліотек України та зарубіжжя, представників дипломатичних
представництв, органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, викладачів,
студентів, аспірантів, представників креативних індустрій!
9-10 червня 2022 року
відбудеться Міжнародна науково-практична конференція
«КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ БІБЛІОТЕКИ»
Основною метою конференції є обговорення пріоритетних напрямів міжнародного
співробітництва бібліотек на сучасному етапі як актуального й перспективного напряму
діяльності бібліотечних інституцій України та зарубіжжя; висвітлення сучасних практик у
сфері реалізації проєктів культурної дипломатії, які слугують інтеграції країни в
європейський та загальносвітовий культурний простір; популяризація успішних моделей
стимулювання розвитку культурної дипломатії, в т.ч. шляхом поглиблення співпраці між
бібліотечними інституціями країн світу та розвитку нових партнерств.
Питання для обговорення:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Місце і роль бібліотек у реалізації державної політики у сфері культури;
Форми і методи культурної дипломатії бібліотек;
Сприяння бібліотек у промоції українських культурних цінностей у світі;
Роль бібліотек у збереженні культурного різноманіття у глобалізованому світі;
Бібліотека як місце діалогу культур;
Розробка і реалізація спільних культурних програм у бібліотеках;
Історія міжнародної бібліотечної співпраці;
Успішні практики бібліотек на підтримку культурної дипломатії;
Міжкультурна толерантність і лояльність як важливі принципи роботи
бібліотек.

До участі в роботі конференції запрошуються фахівці бібліотек, представники
дипломатичних представництв, органів місцевого самоврядування, держслужбовці, науковці,
викладачі, студенти, аспіранти, представники креативних індустрій, усі, хто підтримує

розширення
міжнародного
співробітництва
України,
міжнародне
бібліотечне
співробітництво, презентацію української культури в світовому культурному просторі.
Конференція відбудеться в змішаному (очно-дистанційному) форматі на базі
Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна, Одеської національної наукової бібліотеки, Академічної бібліотеки
Латвійського університету. Учасники отримають сертифікати міжнародного зразка.
Бажаючих взяти участь у конференції просимо зареєструватися та подати матеріали
електронною поштою з поміткою «конференція «Культурна дипломатія бібліотеки»,
надіслати анкету учасника (додаток 1) за адресами оргкомітету.
Для участі в конференції просимо Вас зареєструватися за посиланням до 1
травня 2022 року.

Контакти:
Катерина Лискова, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
Центральна наукова бібліотека woa.cnb@karazin.ua; тел. +380577075176, +380689413948
Наталія Диба, відділ міжнародних проєктів Одеської національної наукової
бібліотеки, dyba_star@ukr.net; тел. +380663307428
Лінда Ельтермане, Центр міжкультурного діалогу Академічної бібліотеки
Латвійського університету, linda.eltermane@lu.lv ; + 37167034929

