
ПРОГРАМА
міжнародної наукової конференції

«Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку
цифрових інформаційних ресурсів»

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Попик Володимир Іванович
ген. дир. Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, канд. іст. наук
Вступне слово

Онищенко Олексій Семенович,
голова Інформаційно-бібліотечної ради НАН України, акад. НАН України
Стратегії наукової бібліотеки в умовах панування цифрового інформаційного ресурсу

Нікіфоренко Лариса Степанівна,
начальник відділу аналізу та прогнозування діяльності бібліотек
Міністерства культури України
Державна політика щодо розвитку бібліотечної справи в Україні

Ш евченко Ірина Олександрівна,
президент Української бібліотечної асоціації, проф. Національної академії керівних кадрів культури і
мистецтв, канд. пед. наук
Професійні компетенції сучасного бібліотекаря

Джонс Барбара,
дир. Офісу інтелектуальної свободи Американської бібліотечної асоціації
Заборонені книжки та заборенені веб-сайти: етика, цензура, фільтрування вебу та
бібліотеки в США

Петішкова Дагмар,
докторант Інституту східноєвропейських студій Філософського факультету Карлового
університету, бібліотекар Слов’янської бібліотеки у Празі у 2002-2013 рр.
Україніка 19 ст. у фондах Славянської бібліотеки в Празі та інших чеських бібліотеках

Валентайн Еллі,
дир. Програми сприяння Парламенту України
Основні проблеми сучасного бібліотекознавства, порушені на 79-му конгресі ІФЛА
«Бібліотеки майбутнього: безмежні можливості» (Сінгапур, серпень, 2013) 

Михлик Віра Володимирівна,
зав. відділу Центральної наукової бібліотеки ім. Я. Коласа НАН Білорусі
Корпоративне співробітництво і каталогізація документів в ЦНБ ім. Я.    Коласа НАН 
Білорусі

Сніцарчук Лідія Віталіївна,
заст. ген. дир. Національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника, канд. філол. наук
Персоніфіковане минуле: із досвіду вивчення історико-культурної спадщини у Львівській
національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника

Петров Вячеслав Васильович,
дир. Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, акад. НАН
України, д-р техн. наук, проф. 
Крючин Андрій Андрійович,



заст. дир. Інституту проблем реєстрації інформації НАН України,
чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, проф.
Ш анойло Семен Михайлович,
уч. секр. Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, канд.
техн. наук, ст. наук. співроб.
Перспективи використання оптичних носіїв для зберігання цифрових електронних ресурсів

Ушанов Дмитро Євгенович,
директор з продажу і маркетингу ТОВ «ІВІС»  Москва Росія
Досвід використання  баз даних East Vien в роботі російских бібліотек

Секція 1

Формування національного розподіленого інформаційного ресурсу: інтеграція та
кооперація зусиль бібліотек та інформаційних центрів

Наукові керівники:   Попик Володимир Іванович,
ген. дир. НБУВ, канд. іст. наук

Василенко Ольга Миколаївна,
дир. Інституту науково-методичного забезпечення
бібліотечно-інформаційної
роботи НБУВ, канд. іст. наук

Учені секретарі   Каліберда Надія Юріївна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук

Ш емаєва Ганна Василівна,
проф. Харківської державної академії культури, д-р наук з соціальних комунікацій
Напрями взаємодії бібліотек в сучасному соціокультурному просторі

Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна,
пров. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Гуманістичні та технократичні підходи до побудови стратегії розвитку
бібліотечно-інформаційної сфери

Лобузіна Катерина Вілентіївна,
зав. відділу НБУВ, канд. техн. наук
Комплекс технологій управління знаннями у інформаційно-бібліотечній
діяльності наукової бібліотеки

Грек-Тарасевич Надія Борисівна
пров. бібліотекар Центральної наукової бібліотеки ім. Я. Коласа НАН Білорусі
Контент-менеджмент сайта: досвід Центральної наукової бібліотеки ім. Я. Коласа
Національної академії наук Білорусі

Жукова Валерія Павлівна,
доц. Харківської державної академії культури, канд. наук з соціальних комунікацій
Перспективи кооперації бібліотек у формуванні національного розподіленого
інформаційного ресурсу



Соляник Алла Анатоліївна,
декан  Харківської державної академії культури, д-р пед. наук, проф.
Обов’язковмй примірник мережевого документа як основа формування розподіленого
фонду Національної електронної бібліотеки

Пастушенко Олена Василівна,
голов. спеціаліст департаменту атестації кадрів МОН України, канд. філол. наук
Проблема формування документального ресурсу періодики та преси як науково-довідкового
сегменту інформаційного простору України

Несміянова Ірина Віленівна,
дир. тов. «АБЕ Маркетинг»
Наукові видання Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України онлайн:
формування колекції та розвиток ресурсу відкритого доступу

Кунанець Наталія Едуардівна,
заст. дир. НТБ Національного університету «Львівська політехніка», канд. іст. наук
Диференційоване обслуговування користувачів з особливими потребами

Глазунова Людмила Володимирівна,
заст. дир. Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка
Державні бібліографічні електронні ресурси України та зарубіжних країн: порівняльний
аналіз

Кулик Євгенія Володимірівна,
зав. відділу Державної бібліотеки України для юнацтва
Адаптація завдань і функції українських бібліотек для юнацтва до умов сучасного
інформаційного середовища

Михайлова Ольга Володимирівна,
зав. відділу Національної історичної бібліотеки України
Чеховська Інна Володимирівна,
редактор 1 кат. Національної історичної бібліотеки України
Краєзначві веб-ресурси регіональних бібліотек на сайті Національної історичної бібліотеки
України

Бодак Ольга Петрівна,
кер. Центру формування бібліотечно-інформаційних ресурсів НБУВ, канд. іст. наук
Бібліотечно-інформаційні ресурси Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Долотова Ольга Артурівна,
голов. бібліотекар Російської державної бібліотеки (Москва, Росія)
Проблеми дотримання та реалізації авторських прав користувачами бібліотек у зв’язку з
новими положеннями закону «Про захист авторського права»

Самохіна Наталія Федорівна,
зав. відділу НБУВ, канд. техн. наук
Пелюховська Інна захарівна,
пров. бібліотекар НБУВ
Матвієнко Інна Михайлівна,
пров. бібліотекар НБУВ
Архів електронних документів: інформаційний ресурс у діяльності бібліотек



Остолецька Олена Іванівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Герус Алла Леонідівна,
зав. сектору НБУВ
Ш овкопляс Тетяна Іванівна,
наук. співроб. НБУВ
Фонди картографічних видань як важлива складова цифрових інформаційних ресурсів
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Клименко Оксана Зіновіївна,
доц. Національної академії внутрішніх справ, канд. іст. наук
Значення формування галузевого електронного інформаційного ресурсу НБУВ

Коваленко Інга  Йосипівна,
зав. відділу  Державної наукової педагогічної бібліотеки ім. В. О. Сухомлинського
Кропочева Наталія Миколаївна,
мол. наук. співроб. Державної наукової педагогічної бібліотеки ім. В. О. Сухомлинського

Стан і перспективи розвитку реферативного ресурсу на веб-порталі ДНПБ України Імені В.
О. Сухомлинського

Рибачок Олег Гаврилович,
асп. НБУВ
Інтеграційні проекти бібліотечних та архівних ресурсів: європейські програми, українські
здобутки

Пестрецова Лариса Андріївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Джерела наповнення обмінного фонду Національної бібліотеки України імені
В. І.Вернадського (2008-2012 р.р.)

Козак Богдан Станіславович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Створення Інтернет-ресурсу для оптимізації роботи обмінних фондів бібліотек

Рибак Євген Анатолійович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Колекційні видання з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як
історико-біографічне джерело

П’яткова Ганна Михайлівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Гончаренко Маріанна Олексіївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Сучасний стан, проблеми та перспективи комплектування універсального підсобного фонду
багатотомними виданнями

Покровська Галина Георгіївна,
голов. бібліограф НБУВ
Використання баз даних Служби інформаційно-аналітичного забезпечення з метою
поповнення фондів бібліотеки



Перенесієнко Ігор Петрович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Історичні аспекти розвитку поняття книжкової колекції в бібліотекознавстві (кін. ХХ-го –
поч. ХХІ ст.)

Галицька Світлана Володимирівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Систематизація інформаційних ресурсів: інновації у традиційній технології

Багрій Ірина Ігорівна,
наук. співроб. НБУВ
«Таблиці мовних типових поділів» як складова частина тримовного
інформаційно-лінгвістичного забезпечення наукової бібліотеки

Костиря Борис Миколайович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Періодизація літературних епох як проблема систематизації літератури

Медвідь Тетяна Станіславівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Адаптація робочих таблиць класифікації бібліотеки в умовах реформування економічної
галузі

Тинкалюк Тетяна Миколаївна,
голов. бібліотекар НБУВ
Медична наука в таблицях класифікації наукової бібліотеки: адаптація завдань та функцій
до вимог розвитку цифрових інформаційних технологій

Медвідь Тетяна Петрівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Модернізація робочих таблиць бібліотечної класифікації як наслідок вирішення сучасних
проблем сільськогосподарської науки

Пущук Марія Іванівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Бібліотечно-систематизаційний аспект глобалізаційної діяльності міжнародних
організацій

Ісаєва Ольга Володимирівна,
наук. співроб. НБУВ
Шляхи удосконалення каталогізаційного процесу в сучасній бібліотеці: створення
авторитетних файлів на особу

Ш екера Петро Іванович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Актуалізація інформаційної інформації про сері альні видання

Курвякова Лідія Павлівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Особливості методики каталогізації іноземних видань в НБУВ



Ш екера Павло Іванович,
в. о. зав. відділу НБУВ
Розмаїття транслітерованих форм імен українських авторів в електронному каталозі
НБУВ: спроба аналізу

Орєшина Наталія Володимирівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Спеціалізовані каталоги у виконанні завдань та функцій наукової бібліотеки

Власова Тетяна Юріївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Предкаталогізаційна модель бібліографічного запису

Поліщук Тетяна Валентинівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Наукова термінологія в пошукових системах

Карпюк Дмитро Віталійович,
викл. Рівненського державного гуманітарного університету
Види мережних документів

Пристай Галина Іванівна,
зав. відділу обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. Франка,
Взаємодія ОУНБ імені І. Франка з культурно-мистецькими закладами Прикарпаття

Cолонська Наталія Гаврилівна,
кер. Культурно-просвітницького центру НБУВ, канд. іст. наук
Мордвінов Юрій Анатолійович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Електронні інформаційні ресурси як відбиття культурно-просвітницької діяльності
бібліотеки та її нової моделі

Терещенко Ірина Юріївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Шляхи взаємодії бібліотеки і соціальних медіа

Чернявська Ліна Павлівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Представлення бібліотек у блогах та соцмережах як засіб грамотного й ефективного
позиціювання бібліотеки в інформаційному просторі

Разважаєв Артем Юрійович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Соловйов Олександр Валентинович,
пров. бібліотекар НБУВ
Технології «хмарного « обчислення для застосування в інформаційних центрах

Рудзський Лев Зіновєвич,
кер. Українського представництва Міжнародної асоціації ЕБНІТ
Нові можливості системи ІРБІС: опис архівов гуманітарного профілю

Сидиченко Євген Іванович,
наук. співроб. НБУВ
Удосконалення опрацювання замовлень читачів в САБ ІРБІС



Туровська  Леся Олегівна, 
мол. наук. співроб. НБУВ
Коваль тетяна Миколаївна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук
Оптимізація інформаційної діяльності наукової бібліотеки в умовах упровадження АІБС
ІРБІС

Каліберда Надія Юріївна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук
Сучасні тенденції розвитку інформаційного обслуговування в електронному середовищі

Коновал Людмила Володимирівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Методи дослідження користувачів бібліотеки та їхніх інформаційних потреб

Беліна Людмила Миколаївна,  
зав. відділу НБУВ
Власенко Наталія Миколаївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Трансформація завдань та функцій відділу обслуговування у контексті розвитку
інформаційних технологій

Поліщук Роман Валентинович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Електронні форми і методи в системі бібліотечно-інформаційного обслуговування

Корнілова Євгенія  Олександрівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Бібліотечний інформаційний сервіс: динаміка розвитку

Лопата Олена Михайлівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Сучасні тенденції інформаційного обслуговування читачів періодичними виданнями

Смусь Софія Григорівна,
голов. бібліотекар НБУВ
Моніторингові дослідження як засіб аналізування стану та перспектив розвитку
бібліотечних процесів

Ісаєнко Олександр Олександрович, 
пров. бібліотекар Національної бібліотеки України для дітей, канд. іст. наук
Організаційно-управлінські аспекти удосконалення системи інформаційного
обслуговування користувачів НБУВ

Кухалашвілі Ганна Володимирівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Серьогіна Тетяна Миколаївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Модернізація служби МБА за допомогою засобів ЕДД, сприяння розвитку «дистанційного»
інформаційно-бібліотечного обслуговування віддалених користувачів



Масловська Світлана Миколаївна,
наук. співроб. НБУВ
Діяльність читального залу бібліотекознавчої літератури НБУВ у контексті
інформаційно-наукового забезпечення потреб бібліотечних фахівців

Троїцька Катерина Василівна,
пров. бібліограф НБУВ
Висвітлення інтернет-виданнями Луганщини екологічного стану та вирішення екологічних
проблем органами влади та мешканцями регіону

Посмєтна Ольга Іванівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Показники економічної ефективності бібліотечно-інформаційної діяльності

Секція 2.
Розвиток інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек

в умовах цифрового середовища

Наукові керівники: Горовий Валерій Микитович, заступник генерального директора
НБУВ, керівник СІАЗ, д-р іст. наук, проф.

Учений секретар: Гранчак Тетяна Юріївна, зав. відділу НБУВ, д-р. наук із
соціальних комунікацій

Горовий Валерій Микитович,
заступник генерального директора НБУВ, керівник СІАЗ, проф., д-р іст. наук
Міжнародні інформаційні ресурси як складова інформаційного забезпечення розвитку
інформаційного суспільства

Удовик Володимир Миколайович,
дир. Фонду Президентів України НБУВ, канд. іст. наук
Публічні промови президентів в системі документної комунікації

Ш пига Петро Семенович,
проф. Київського міжнародного університету, канд. техн. наук
Питання аналітичної освіти державних службовців

Гранчак Тетяна Юріївна,
зав. відділу НБУВ, д-р. наук із соціальних комунікацій
Бібліотека як суб’єкт політичної комунікації в умовах поширення електронних технологій

Галаган Людмила Миколаївна,
зав. відділу НБУВ, канд. політ. наук
Роль документальних ресурсів електронного урядування в забезпеченні прозорості
діяльності органів державної влади

Половинчак Юлія Миколаївна,
зав. відділу. НБУВ, старш. наук. співроб., канд. іст. наук
Сучасні бібліотечні інформаційні центри в глобальних корпоративних взаємодіях



Іванова Майя Вікторівна,
зав. відділу НБУВ
Розвиток дистантних форм обслуговування читачів як засіб доступу                   до
ретроспективних юридичних джерел НБУВ

Вітушко Наталія Сергіївна,
зав. відділу НБУВ
Особливості організації етапу підготовки інформаційної бази в процесі
інформаційно-аналітичного дослідження

Дубас Тетяна Петрівна,
зав. відділу НБУВ
Видавнича продукція НБУВ на сучасному етапі: проблеми, перспективи

Вітушко Антон Володимирович,
зав. відділу НБУВ
Використання в бібліотечному інформаційному виробництві соціальних мереж: аспект
інформаційної безпеки

Павлуша Ірина Анатоліївна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук
Документознавчий аналіз книжкової колекції В.Ф. Януковича Фонду Президентів України
НБУВ

Іванов Юрій Федорович,
доцент Національної академії внутрішніх справ, канд. юр. наук
Захист особистих немайнових прав автора в умовах цифрового середовища

Кулицький Сергій Петрович,
старш. наук. співроб. НБУВ, доцент, канд. екон. наук
Вплив цифрових технологій на процеси підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів з
економічної проблематики

Горенко Тетяна Іванівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. екон. наук
Бібліотечна інформаційно-аналітична діяльність як інструмент інтеграції та кооперації
зусиль наукової бібліотеки, органів державної влади та підприємців

Ворошилов Олег Володимирович,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Інформаційно-комунікаційні технології як фактор соціальної трансформації суспільства

Горова Світлана Валеріївна,
наук. співроб. НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій
Соціальні комунікації  як фактор розвитку  інформаційного суверенітету

Медведєва Валентина Миколаївна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Особливості використання інформаційних технологій в інформаційно-аналітичній
діяльності наукових бібліотек



Блажкевич Андрій Львович,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Роль правової інформації у реалізації й охороні конституційних прав громадян України

Аксьонова Наталія Дмитрівна,
наук. співроб. НБУВ
Забезпечення вільного доступу до наукової інформації через бібліотечні веб-сайти

Потіха Андрій Леонідович
наук. співроб. НБУВ
Сайти політичних партій як різновид інформаційного ресурсу

Ржеуський Антоній Валентинович,
бібліотекар II кат. НТБ Національного університету «Львівська Політехніка»
Кунанець Наталія Едуардівна,
заст. дир. НТБ Національного університету «Львівська Політехніка», канд. іст. наук
Вибірковий розподіл інформації із залученням соціальних мереж

Натаров Олег Олександрович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського і Конституційна Асамблея: новий
етап співробітництва

Клюшнікова Олена Валентинівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Тематичний спектр публікацій українських вчених з питань державного управління у
Загальнодержавній реферативній базі даних “Україніка наукова”

Сандул Олена Георгіївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Бібліометричний аналіз наукових публікацій з проблем розвитку вітчизняної енергетики (на
основі реферативних ресурсів НБУВ)

Пальчук Валентина Едуардівна,
мол. наук. співроб. НБУВ, канд. наук із соц. комунікацій
Трансформація інформаційної функції бібліотек в інформаційно-аналітичну під впливом
реалізації інформаційних запитів органів державної влади

Тарасенко Наталія Віталіївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Сучасна бібліотека як аналітичний центр зі збору та архівування мережевих ресурсів

Бондаренко Вікторія Іванівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Питання дистантного інформаційно-аналітичного обслуговування користувачів бібліотек у
сучасній науковій думці

Терещенко Ірина Юріївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Шляхи взаємодії бібліотеки і соціальних медіа



Присяжна Лілія Василівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Інформаційно-аналітична функція бібліотек у задоволенні інформаційних потреб органів
державної влади

Беззуб Ірина Олександрівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Кооперація як резерв розвитку діяльності бібліотек ВНЗ

Гах Ігор Петрович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Перспективи впровадження цифрової моделі інтегрального обслуговування в
інформаційно-бібліотечному середовищі

Желай Оксана Петрівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Перспективи співпраці бібліотечних аналітичних підрозділів та цифрових медіа

Чернявська Ліна Павлівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Представлення бібліотек в блогах та соціальних мережах як засіб ефективного
позиціонування бібліотек в інформаційному просторі

Соколова Ірина Василівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Використання друкованого і електронного регіонального ресурсу при підготовці
синтезованого інформаційного продукту

Сєкунова Ірина Олексіївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Агітаційні матеріали з використанням нейролінгвістичного програмування під час виборчої
кампанії (на прикладі президентських виборів 2010 р. в Україні)

Пестрецова Ольга Олександрівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Бібліотечні центри правової інформації: досягнення і перспективи діяльності

Пригорницька Оксана Григорівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування користувачів: нові тенденції і
проблеми

Булахова Галина Іванівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Соціальні мережі як засіб реклами бібліотечної діяльності

Кушерський Андрій Мирославович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Освітньо-інформаційні ресурси веб-сайту Президентської бібліотеки Ф.Д. Рузвельта

Лук’янець Наталія Миколаївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Музейний фонд ФПУ: специфіка обліку та науково-дослідної роботи



Корнієнко Валентина Олексіївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Проблеми створення якісної вітчизняної  наукової реферативної інформації

Покровська Галина Георгіївна,
голов. бібліограф НБУВ
Формування баз даних у процесі поповнення фонду бiблiотеки

Самсонов Михайло Михайлович,
провід. бібліотекар НБУВ
Використання можливостей веб-сайту YouTube бібліотеками

Степченко Мирослава Миколаївна,
провід. бібліотекар НБУВ
Місце і роль бібліотечно-інформаційних ресурсів з питань державотворення у сучасному
інформаційному просторі України

Коночкіна Ольга Сергіївна,
провід. бібліограф НБУВ
Розширення джерельної бази інформаційно-аналітичного виробництва бібліотек: правовий
аспект

Троїцька Катерина Вікторівна,
провід. бібліограф НБУВ
Висвітлення Інтернет-виданнями Луганщини екологічного стану та вирішення екологічних
проблем органами влади та мешканцями регіону

Федоренко Оксана Ігорівна,
бібліограф І кат. НБУВ
Соціальні мережі як інструмент популяризації діяльності Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського

Секція 3
БІОГРАФІКА Й  БІОГРАФІЧНЕ ЧИТАННЯ ЗА ДОБИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ

РЕВОЛЮЦІЇ: МІСЦЕ І РОЛЬ БІБЛІОТЕК
10 жовтня 2013 року, 10.00-16.00

Будинок НБУВ по вул. Володимирській, 62, к. 344

Науковий керівник: Попик Володимир Іванович,
генеральний директор НБУВ,
дир. Інституту біографічних досліджень,
канд. іст. наук

Учений секретар: Любовець Надія Іванівна,
старш. наук. співроб. НБУВ,
канд. іст. наук

Попик Володимир Іванович,
ген. дир. НБУВ,   дир. Інституту біографічних досліджень,  канд. іст. наук
Формування динамічних ресурсів біографічної інформації: можливості бібліотек



Ківшар Таїсія Іванівна,
старш. наук. співроб.  НБУВ, д-р іст. наук, проф., 
Бібліотечна біографіка на сайтах національних бібліотек України

Ляшко Світлана Миколаївна,
пров. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Бібліотека як джерело вивчення історичної науки   (на прикладі Постійної комісії для
складання біографічного словника діячів України. 1918–1933)

Любовець Надія Іванівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук 
Мемуари як складова електронних ресурсів бібліотек України

Марченко Наталія Петрівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук, 
Ресурси біографічної інформації, орієнтовані на користувача-дитину: суть і тенденції

Яценко Олег Миколайович,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Місце біографічної інформації у діяльності наукової бібліотеки в сучасних умовах

Петрикова Валентина Теодорівна,
доц. Харківської державної академії дизайну і мистецтв, канд. іст. наук
Аксіологічний компонент біографічного читання в історії формування наукових комунікацій
України (на прикладів фундаторів української науки)

Бугаєва Олена Валентинівна,
старш. наук. співроб.  НБУВ, канд. іст. наук 
Музична персоналістика в структурі українського національного біографічного архіву
(УНБА)

Муріна Світлана Володимирівна,
мол. наук. співроб.  НБУВ
Місце біографіки у житті сучасної бібліотеки  (з досвіду роботи районної бібліотеки № 157
м. Києва)

Вєрнік Юлія Володимирівна,
наук. співроб. НБУВ
Деякі аспекти організації біографічної віртуальної лабораторії

Тіщенко Антоніна Анатоліївна,
пров. бібліотекар Харківської  державної наукової  бібліотеки ім. В.Г. Короленка (Харків)
Значення популяризації бібліотеками знань про діяльність В.І. Вернадського у
соціо-комунікативній сфері

Малюк Станіслав Михайлович,
пров. бібліотекар НБУВ
Особистість Ф. П. Максименка -   першого завідувача відділу газетних  фондів НБУВ

Романуха Зоя Василівна,
асп. Рівненського державного гуманітарного університету
Біобібліографічні видання провідних університетських бібліотек м. Рівного (на прикладі
наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету та наукової
бібліотеки Національного університету водного господарства та природокористування)



Осіння Наталія Володимирівна,
мол. наук. співроб. Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України
Учений-геолог О. В. Гуров: біографія, науково-бібліографічна діяльність

Cекція 4

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ФОНДИ БІБЛІОТЕК: НАУКОВИЙ ОПИС І ПРЕЗЕНТАЦІЯ
ЦИФРОВОГО РЕСУРСУ

9 жовтня 2013 року, 10.00 - 16.00
Будинок НБУВ по вул. Володимирській, 62

Наукові керівники: Дубровіна Любов Андріївна,
директор Інституту рукопису НБУВ,
член-кореспондент НАН України
д-р іст. наук, проф.
Ковальчук Галина Іванівна,
зав. відділу стародруків та рідкісних видань
НБУВ, д-р іст. наук, проф.
Яременко Лідія Миколаївна,
директор Інституту архівознавства НБУВ,
канд. іст. наук

Учений секретар : Мяскова Тетяна Євгеніївна
старш. наук. співроб. НБУВ,
канд. іст. наук

Дубровіна Любов Андріївна,
дир. Інституту рукопису НБУВ, чл.-кор. НАН України, д-р іст. наук, проф.
Цифрові ресурси рукописної спадщини: формування та використання

Ковальчук Галина Іванівна,
зав. відділу НБУВ, д-р іст. наук,  проф.
Експертиза книжкових пам’яток у бібліотечних фондах: презентація науково-методичного
ресурсу

Лосієвський Ігор Якович,
д-р філолог. наук, зав. НДВ книгознавства ХДНБ ім. В.Г. Короленка
Грабарчук Олександр Леонідович,
бібліотекар І категорії НДВ книгознавства ХДНБ ім. В.Г. Короленка
Книги з бібліотек членів російського імператорського дому Романових у фондах ХДНБ ім.
В.Г. Короленка: матеріали до друкованого та електронного каталогів

Петішкова Дагмар,
докторант Карлового університету в Празі
Середньовічний збірник Люцідаріус у контексті чесько-українських літературних зв’язків



Ціборовська-Римарович Ірина Олегівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Комплексні історико-книгознавчі та історико-бібліографічні дослідження і спеціалізовані
електронні ресурси: актуальність, специфіка, перспективи використання (на прикладі
монастирських бібліотек)

Черниш Наталія Іванівна,
проф. Української академії друкарства, канд. філол. наук
Енциклопедичні видання незалежної України як складова національного гуманітарного
простору

Бондар Наталія Петрівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Філіграні вільнюських видань друкарні Мамоничів останніх десятиліть ХVІ ст. як джерело
дослідження діяльності друкарні

Заболотна Наталія Валентинівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. філол. наук
Невідоме в бібліографії видання з фондів Національної бібліотеки України імені В. І.
Вернадського – джерело до біографії власника книжки XVIII ст. (опис видання та
примірника)

Рабчун Оксана Станіславівна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук
Періодичні та продовжувані видання зі складу родового книжкового зібрання Урбановських
та Стажинських

Іваннікова Марія Костянтинівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Форми дослідження книжкової колекції

Мяскова Тетяна Євгеніївна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Особова бібліотека Володимира Боніфатійовича Антоновича: від історії формування  до
cтворення електронної бази даних

Заєць Олена Василівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Бібліотека митрополита Київського і Галицького Антонія (Храповицького)  у фондах НБУВ:
історія, сучасний стан та презентація електронного ресурсу

Деменко Людмила Михайлівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Періодичні видання наукових товариств Києва до 1917 р., що збереглись у фондах Відділу
бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ: створення електронної бази даних

Гуржій Іванна Олександрівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Рабчун Оксана Станіславівна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук
Іваннікова Марія Костянтинівна,
в. о. старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Мяскова Тетяна Євгеніївна,



старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Особові бібліотеки  професорів Київського університету св. Володимира у фондах Відділу
бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ: історія,  сучасний стан і питання
представлення в електронному середовищі

Ш екера Ірина Степанівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Бібліотеки Михайлівської церковно-учительської школи та архієрейського хору при
Київському Михайлівському Золотоверхому монастирі: історико-книгознавча та
джерелознавча характеристика видань.

Афанасьєва Зоя Борисівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Віртуальна книжкова виставка Фундаментальної бібліотеки Київського комерційного
інституту як форма презентації складової інформаційного бібліотечного ресурсy

Железняк Олена Олександрівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Друкарські доповнення та видавничі варіанти кириличних видань друкарні Почаївського
Успенського монастиря: результати наукового опису

Рудакова Юлія Костянтинівна,
наук. співроб. НБУВ
Використання ресурсів Internet для атрибуції стародруків (на прикладі атрибуції
палеотипу)

Клочок Станіслава Григорівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Коцюба Євгенія Юріївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Комплектування, опрацювання та облік цифрових ресурсів Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського

Бондарчук Анна Володимирівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Цифрове копіювання пам’яток книжкового мистецтва як важливий аспект їх подальшого
збереження та презентації (на прикладі колекції рідкісних видань Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського)

Андрусенко Ганна Сергіївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Науковий опис власницьких та видавничих конволютів (на прикладі примірників з колекції
видань гражданського друку НБУВ)

Курганова Олена Юріївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Електронна виставка Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з нагоди
300-річчя Дені Дідро

Сохань Світлана Валентинівна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук
Архівні документи Київського Пустинного Микільського монастиря XVI–XVIII ст. (з фондів
ІР НБУВ): створення цифрового ресурсу



Булатова  Світлана Олегівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Рукописні конфесійні пам’ятки польського походження Правобережної України кінця XVI –
початку XX ст. (за матеріалами ф. 332 ІР НБУВ)

Гальченко Олена Михайлівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Специфіка іконографічного дослідження та створення бази даних оздоблення українських
середньовічних оправ рукописних книг і стародруків

Іванова Ольга Андріївна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. філол. наук
Слов’янські кириличні рукописи 17 ст. у зібранні ІР НБУВ: репертуар та питання
кодикологічного опису, створення цифрового ресурсу

Олексів Ілона Володимирівна,
пров. бібліотекар Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
Сербські видання XIX-XX ст. у електронному каталозі ЛННБУ ім. В. Стефаника

Клименко Ірина Валентинівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Архівні джерела  історії дитячих періодичних видань(1919–1920 рр.): " Барвінок ", "Весняні
хвилі", "Волошки" в фондах Інституту рукопису

Гарбар Лариса Володимирівна,
наук. співроб. НБУВ
Родина Марковських-Масленкових та їх внесок у розвиток бібліотечної справи України в
першій половині ХХ ст.

Корчемна Ірина Степанівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Комплектування особових архівних фондів ІР НБУВ: складні питання наукової експертизи
та електронного обліку

Лось Валентина Едуардівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Монастирські книги та збірки документів Василіанського чину в ІР НБУВ

Березовська Ольга Василівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Документальний фонд академічного видавництва «Наукова думка»: історико-культурний
та джерелознавчий аспект.

Брязкало Тетяна Вікторівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Особливості наукового описування документів особового архіву академіка І.Г. Підоплічка

Булгаков Юрій Володимирович,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Електронна база даних на особові фонди вчених НАН України – перспективний цифровий
ресурс Інституту архівознавства



Наумова Наталія Анатолівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Представлення джерельного масиву документів особового фонду М.В. Птухи в
електронному інформаційному середовищі

Січова Оксана Василівна,
наук. співроб. НБУВ
Забезпечення інтелектуального доступу до архівних фондів наукових установ НАН України
в умовах електронного інформаційного середовища

Старовойт Світлана Володимирівна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук
Трансформація діяльності Інституту архівознавства у галузі формування, наукового
описування та використання архівних документів в рамках створення інформаційного
ресурсу НБУВ.

Ш аповал Андрій Іванович,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук.
Особові фонди вчених НАН України як інформаційна база з історії української зоологічної
науки

Ш ипко Людмила Василівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Архівний фонд члена-кореспондента АН УРСР В.М. Грезе як історико-культурне джерело
розвитку гідробіологічної науки

Філіпович Марина Анатолівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук.
Текстологія Повісті временних літ. Згадка про «навье» у Полоцьку в 6000/1092 р.

Супрунюк Оксана Костянтинівна,
старш. наук. співроб. НБУВ, канд. філол. наук
До історії книгознавства української діаспори: шевченкознавчі видання XX століття

Березкіна Валентина Василівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Бібліографічна Шевченкіана української діаспори

Кожушко Євгенія Віталіївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Колекція професора Андрія Гнатишина у відділі формування музичного фонду

Савченко Ірина Валентинівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Видання Кирила Стеценка у «Дніпросоюзі»

Вакульчук Ольга Анатоліївна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук
Залізнюк Олена Сергіївна,
зав. сектору НБУВ
Київські газети 1838-1960 рр. у фондах НБУВ: формування колекції, використання у
бібліотечно-інформаційній практиці, підготовка до оцифрування



Рудий Григорій Якович,
уч. секр. НОВ Президії НАН України, д-р іст. наук
Газетні видання України 1917-1920 рр. як джерело з історії повсякденного життя
українського народу

Рабчун Оксана Станіславна,
зав. відділу НБУВ
Періодичні та продовжувані видання зі складу родового книжкового зібрання Урбановських
та Стажинських

Білименко Людмила Анатоліївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Газетна періодика Чернігівської губернії ХІХ - поч. ХХ ст.

Ш вець Ірина Миколаївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Українська християнська газетна періодика: особливості наукового опису та каталогізації

Дригайло Сергій Васильович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Газетні видання  "спец. фонду" 1917-1945 рр.: бібліографічний аспект (за матеріалами
Відділу газетних фондів НБУВ)

Ш евченко Ольга Анатоліївна ,
мол. наук. співроб. НБУВ
Гурина Вікторія Георгіївна,
пров. бібліотекар НБУВ
Ретроспективна база даних музичної періодики RIPM

Бобришева Ірина Федорівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Бібліографія нотних видань за матеріалами журналу «Музика –– масам»

Зуб Володимир Миколайович,
зав. відділу НБУВ
Деякі аспекти документальних ресурсів з питань охорони праці при здійсненні оцифрування
книжкових фондів бібліотек України

Бондар Марія Андріївна,
асп. Київського національного університету культури і мистецтв
Сучасні тенденції опису кириличних стародруків

Добрянська  Тетяна Андріїївна,
асп. НБУВ
До проблеми створення та перспективи розвитку електронної бази даних українських
кириличних рукописних кодексів ХVII ст. Інституту рукопису Національної бібліотеки
України імені В. І. Вернадського

Вислобоков Кирило,
дир. Компанії “Архівні інформаційні системи”
Оцифрування та он-лайн представлення колекцій історичної періодики: досвід та
перспективи співпраці з бібліотеками



Секція 5

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  СУЧАСНОГО ЗАРУБІЖНОГО БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА 

9 жовтня, 10-00 – 16.00, зал Фонду президентів України (к. 325)

Наукові керівники: Стрішенець Надія Володимирівна,
пров. наук. співроб. НБУВ, д-р іст. Наук
Ярошенко Тетяна Олександрівна,
дир. наукової бібліотеки Національного університету
«Києво-Могилянська академія»,  канд. іст. наук

Учений секретар: Сокур Олена Леонідівна,
мол. наук. співроб. НБУВ

Стрішенець Надія Володимирівна,
пров. наук. співроб. НБУВ, д-р іст. наук
Аналіз основних тенденцій розвитку сучасного зарубіжного бібліотекознавства

Валлентайн Еллі, 
дир. Програми сприяння Парламенту України
Проблеми сучасного бібліотекознавства на останньому Конгресі ІФЛА «Бібліотеки
майбутнього: безмежні можливості" (Сінгапур, серпень, 2013)

Керзюк Ольга Василівна,
куратор Відділу Європейських студій Британської бібліотеки
Програми оцифровування в Британській бібліотеці; Адаптація кураторів Європейських
студій (European Studies) Британської бібліотеки до вимог цифрового середовища (на
прикладі Української секції)

Петішкова Дагмар,
докторант Інституту східноєвропейських студій Філософського факультету Карлового
університету, Прага; бібліотекар Слов’янської  бібліотеки у Празі у 2002–2013 рр. 
Слов’янська бібліотека у Празі

Стукалова Валентина Степанівна,
зав. медіатекою Французького інституту в Україні
Новітні технології у Національній бібліотеці Франції: електронна бібліотека Gallica та
проект Data.bnf.fr

Ярошенко Тетяна Олександрівна,
дир. наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія»,
Фулбрайтівський дослідник (2004-2005, Yale University; 2010-2011, Columbia University, США), канд.
іст. наук
Сучасна бібліотека в системі наукових комунікацій: огляд світового досвіду (з точки зору
Фулбрайтівського дослідника)

Пашкова Валентина Степанівна,
дир. Центру інформаційних ресурсів Посольства США в Україні
Електронні книжки: виклики для бібліотек



Башун Олена Володимирівна,
менеджер тренінгових центрів програми IREX "Бібліоміст", Фулбрайтівський дослідник
(2009–2010, University of North Caroline, США)
Комп’ютерні програми для оцифрування бібліотечних колекцій

Чорна Тетяна Володимирівна,
заст. дир. наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Світова Цифрова Бібліотека (World Digital Library): новини проекту та українських
учасників

Воскресенська Ганна Порфирівна, 
голов. бібліограф Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки м. Києва
Новітні послуги для читачів у публічних бібліотеках США

Чуканова Світлана Олександрівна,
пров. бібліотекар Наукової бібліотеки Національного університету  «Києво-Могилянська
академія», координатор Американської бібліотеки ім. В. Китастого у НАУКМА
Американський та європейський досвід досліджень інформаційно-пошукової поведінки
користувачів бібліотек – студентів гуманітарних спеціальностей 

Половинчак Юлія Семенівна,
зав. відділу НБУВ, старш. наук. співроб., канд. іст. наук
Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек установ ЄвроСоюзу «Eurolib» 

Клочок Станіслава Григорівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Europeana. Газетний проект

Ігнатюк Марина Вікторівна,
дир. бібліотеки Житомирського національного агроекологічного університету
Нові тенденції розвитку бібліотечно-інформаційного забезпечення агроекологічної галузі
зарубіжних учасників міжнародної ІРБІС-корпорації бібліотек агроекологічного профілю

Клименко Оксана Зінов’євна,
доц. Національної академії внутрішніх справ, канд. іст. наук
Шевченківські бібліотеки та куточки за кордоном

Гобова Євгенія Валеріївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Стандартизація каталожного опису у бібліотеках Китайської Народної Республіки 

Полякова Олена Володимирівна,
голов. бібліотекар НБУВ
Комплектування наукових періодичних видань (електронних та друкованих) національними
бібліотеками Білорусі, Росії, США

Сокур Олена Леонідівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Книгообмінні зв’язки з Національною бібліотекою Чехії: проблеми співпраці



Лямець Артем Михайлович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Джерела комплектування фондів бібліотек Близького Сходу

Соболевський Георгій Володимирович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Сучасний стан та особливості розвитку Національної  бібліотеки Туреччини

Дем’янюк Людмила Миколаївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Сучасні тенденції у розвитку бібліотечної справи в Ісламській республіці Іран

Семінар

БІБЛІОМЕТРІЯ ТА БІБЛІОТЕКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД, УКРАЇНСЬКА
ПЕРСПЕКТИВА

8 жовтня, 15.00-17.30, зал публікацій ООН 

Наукові керівники:             Костенко Леонід Йосипович,
зав. відділу НБУВ, канд. техн. наук, старш. наук.
співроб.
Рибачук Віктор Павлович,
старш. наук. співроб. Центру досліджень науково-
технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.
Доброва НАН України, зав. міжвідомчої лабораторії
теорії і практики наукометрії МОН України і НАН
України, канд. хім. наук

Учений секретар:  Жабін Олександр Іванович,
наук. співроб. НБУВ

Костенко Леонід Йосипович,
зав. відділу НБУВ
канд. техн. наук, старш. наук. співроб.
Синергетика в бібліометрії та наукометрії

Рибачук Віктор Павлович,
старш. наук. співроб. Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.
Доброва НАН України, зав. міжвідомчої лабораторії теорії і практики наукометрії МОН України і
НАН України, канд. хім. наук
Віденіна-Сульє Юнона,
дир. проектів асоціації VERSeauDeveloppement (Франція, Монпельє)
Бібліометричний портрет академіка Володимира Івановича Вернадського: популярність у
світі

Рибачук Віктор Павлович,
старш. наук. співроб. Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.
Доброва НАН України, зав. міжвідомчої лабораторії теорії і практики наукометрії МОН України і
НАН України,
канд. хім. наук, старш. наук. співроб.



Гожик Петро Федосійович,
дир. Інституту геологічних наук НАН України, академік НАН України
Віденіна Неллі Григорівна,
старш. наук. співроб. Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки
ім. Г.М. Доброва НАН України, канд. хім. наук, старш. наук. співроб.
Литвинов Валерій Аркадійович,
дир. Національного антарктичного наукового центру Держінформнауки,
канд. техн. наук
Про значення бібліографічного супроводу та наукометричного моніторингу реалізації
державних наукових і науково-технічних програм дослідження України в Антарктиці

Соловяненко Денис Володимирович,
кер. проектів Асоціації УРАН, канд. іст. наук
Національний журнальний сервер “Наукова періодика України”

Копанєва Вікторія Олександрівна,
дир. Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва,
канд. іст. наук
Методи оцінки результатів наукової діяльності

Резніченко Валерій Анатолійович,
пров. наук. співроб. Інституту програмних систем НАН України, канд. фіз.-мат. наук
Проскудіна Галина Юріївна,
наук. співроб. Інституту програмних систем НАН України
Кудим Кузьма Олексійович,
наук. співроб. Інституту програмних систем НАН України
Статистика використання наукової електронної бібліотеки періодичних видань НАН
України

Білостоцький Олег Анатолійович,
голов. інженер ЦБС Оболонського району
Облік статистичних показників бібліотечного web-сайту

Крючин Андрій Андрійович,
заст. дир. Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, чл.-кор. НАН України, д-р техн.
наук, проф.
Мініна Наталія Микитівна,
наук. спіроб. ІПРІ НАН України
Солоніна Надія Володимирівна,
мол. наук. співроб.  ІПРІ НАН України
Овсієнко Людмила Миколаївна,
пров. інженер  ІПРІ НАН України
Дослідження динаміки публікацій з інформатики в базі даних реферативного журналу
"Джерело"

Бережняк Олена,
викл. Рівненського державного гуманітарного університету
Бібліометрія як метод аналізу стану книговидання

Зайченко Надія Яківна,
зав. відділу НБУВ
Бібліометрика у реферативній базі даних «Україніка наукова»



Кузнецов Олександр Юрійович,
пров. інженер НБУВ
Виявлення ключових понять з тексту за допомогою контент-аналізу

Симоненко Тетяна Василівна,
наук. співроб.  НБУВ, канд. наук із соціальних комунікацій
Електронна періодика в системі наукових комунікацій України

Жабін Олександр Іванович,
наук. співроб. НБУВ
Alexa-Rank – засіб оцінки популярності веб-ресурсу

Копанєва Єлизавета Олександрівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Бібліометричні  показники наукової  періодики  України

Сандул Оксана Георгіївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Бібліометричний аналіз наукових публікацій з проблем розвитку вітчизняної енергетики (на
основі реферативних ресурсів НБУВ)

Жабін Андрій Олександрович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Вебометричний аналіз бібліотечних блогів

Лукашевич Тетяна Григорівна,
бібліотекар I категорії
Публікаційна активність країн СНД та Балтії згідно бібліометричної бази даних Scopus

Семінар
«Каталогізація цифрових ресурсів»

Наукові керівники:    Антоненко Ірина Петровна,
пров. наук. співроб. відділу
наукового опрацювання документів
Центру наукового формування 
бібліотечно-інформаційних ресурсів,
канд. іст. наук
Бодак Ольга Петровна,
керівник Центру наукового
формування бібліотечно-
інформаційних ресурсів,
канд. іст. наук

Учений секретар:    Гарагуля Сергій Сергійович,
наук. співроб. НБУВ

Антоненко Ірина Петрівна,
пров. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Каталогізація цифрових ресурсів: фактори впливу



Баркова Ольна Валентинівна,
заст. дир. «Спеціалізованого Центру БАЛІ», ТОВ, Київ, канд. техн.. наук
Особливості каталогізаційного опису різних видів оцифрованих документів і цифрових
колекцій як мережевих ресурсів

Бруй Оксана Миколаївна,
заст. генер. дир. з питань інформаційних технологій Національної наукової медичної бібліотеки
України
Сучасні міжнародні бібліотечні стандарти каталогізації цифрових ресурсів

Дзюба Наталія Йосипівна,
зав. відділу Національної бібліотеки України для дітей
Цифрові ресурси  в бібліотеці для дітей: каталогізування для ефективного використання

Стерехова Зоя Дмитрівна,
зав. відділу наукового опрацювання документів і організації каталогів Науково-технічної бібліотеки
ім. Г. І. Денисенка  Національного  технічного університету України «Київський політехнічний
інститут»
Каталогізація електронних ресурсів  засобами конвертування метаданих з електронного
архіву в електронний каталог

Гарагуля Сергій Сергійович,
наук. спів роб. НБУВ,
Самохіна Наталія Федорівна,
зав. відділу НБУВ, канд. техн. наук
Опрацювання цифрових ресурсів: світовий контекст і бібліотечна практика

Круглий стіл

БІБЛІОГРАФІЯ  В ЕЛЕКТРОННОМУ СЕРЕДОВИЩ І

зал довідково-бібліографічного відділу (к. 203)

Наукові керівники: Железняк Микола Григорович,
директор Інституту енциклопедичних досліджень
НАН України,
канд. філол. наук,
Добко Тетяна Василівна, керівник Центру науково-
бібліографічної інформації НБУВ,
канд. іст. наук., с.н.с.

Учений секретар:   Ш каріна Віталіна Анатоліївна,
мол. наук. співроб. НБУВ

Добко Тетяна Василівна,
кер. Центру науково-бібліографічної інформації НБУВ, канд. іст. наук., старш. наук. співроб
Довідково-бібліографічна діяльність – пріоритетний напрям  розвитку наукових бібліотек

Железняк Микола Григорович,
дир. Інституту енциклопедичних досліджень НАН України, канд. філол. наук
Бібліогрфічне забезпечння українських енциклопедій



Пероганич Юрій Йосипович,
ген. дир. Асоціації підприємств інформаційних технологій України, член правління і виконавчий
директор Громадської організації «Вікімедіа Україна»
Порівняння концепцій «всі права застережені» та «деякі права застережені» в умовах
інформаційного суспільства

Пономаренко Лариса Олександрівна,
заст. дир. ДНПБ України імені В. Сухомлинського
Електронні бібліографічні ресурси Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені
В. О. Сухомлинського в інформаційному просторі: стан та проблеми розвитку

Колесніченко Аліна Михайлівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Моісеєнко Надія Іванівна,
наук. співроб. НБУВ
Метабібліографія в електронному середовищі

Красножон Валентина Михайлівна,
голов. бібліограф НБУ для дітей,
Кисельова Сніжана Валеріївна,
голов. бібліограф НБУ для дітей
Бібліографічні ресурси НБУ для дітей – інструмент адаптації в електронному середовищі
та дієвий засіб залучення до читання

Добра Надія Володимиріна,
зав. сектору НБУВ
Тематичний інтернет-навігатор для забезпечення інформаційних потреб української науки і
освіти

Ш каріна Віталіна Анатоліївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Бібліографічна інформація на сайтах наукових бібліотек

Ш тих Павло Михайлович,
пров. бібліограф НБУВ
Відкритий електронний архів неопублікованих бібліографічних посібників у НБУВ

Железняк Микола Григорович,
дир. Інституту енциклопедичних досліджень НАН України, канд. філол. наук,
Тарасюк Володимир Валерійовича,
мол. наук. співроб. Інституту енциклопедичних досліджень НАН України
Електронна база «Енциклопедії Сучасної України», її основні параметри  і функції

Ш ушківський Анатолій Іванович,
наук. співроб. Інституту енциклопедичних досліджень НАН України Бібліографічне забезпечення
статей про адміністративні одиниці України в «Енциклопедії Сучасної України».

Добко Тетяна Василівна,
кер. Центру науково-бібліографічної інформації НБУВ, канд. іст. наук
Антоненко Ірина Петрівна,
пров. наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук
Моісеєнко Надія Іванівна,
наук. співроб. НБУВ
Питання бібліографічного опису електронних ресурсів соціальних сервісів Web 2.0



КРУГЛИЙ СТІЛ

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

8 жовтня 2013 року, 15.00-17.00
зал літератури з бібліотекознавства (к. 335)

Науковий керівник:   Василенко Ольга Миколаївна,
дир. Інституту науково-методичного забезпечення
бібліотечно-інформаційної роботи НБУВ,
канд. іст. наук.

Учений секретар:   Поліщук Роман Валентинович,
       мол. наук. співроб. НБУВ

Василенко Ольга Миколаївна,
дир. Інституту науково-методичного забезпечення бібліотечно-інформаційної роботи НБУВ, канд.
іст. наук.
Оптимізація оцінки  діяльності бібліотек в умовах розвитку   інформаційно-комунікаційних
технологій

Гуцол Галина Олександрівна,
заст. дир. з наукової роботи ДНУ «Книжкова Палата України ім. Івана Федорова»;
Плиса Галина Миколаївна,
зав. відділу ДНУ «Книжкова Палата України ім. Івана Федорова»
Стан розроблення нормативних документів системи «інформація та документація»

Сербін Олег Олегович,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук.
Проблеми упровадження стандартів з бібліотечно-інформаційної діяльності

Цуріна Інна Олексіївна,
зав. відділу Національної парламентської бібліотеки України
Нормативно-методичне забезпечення діяльності публічних бібліотек

Коваль Тетяна Володимирівна,
зав. відділу НБУВ, канд. іст. наук.
Нормування як складова планування бібліотечної роботи

Данильченко Тетяна Володимирівна,
зав. відділу НБУВ
Організаційно-нормативне забезпечення бібліотечних веб-сайтів

Яковенко Олена Григорівна,
наук. співроб. НБУВ, канд. іст. наук.
Використання нормативної документації при виконанні технологічних процесів у Відділі
наукової організації основного фонду Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського



Ткаченко Олександра Петрівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Нормативне забезпечення каталогізаційної діяльності в умовах трансформації бібліотечної
технології


