Се кція 5
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ЗАРУБІЖНОГО БИБЛИОТЕКОЗНАВСТВА
9 жовтня, 10-00 – 16.00, зал Фонду президентів України (к. 325)

Наукові керівники:

Стріше не ць Надія Володимирівна,
пров. наук. співроб. НБУВ, д-р іст. Наук
Яроше нко Те тяна Оле ксандрівна,
дир. наукової бібліотеки Національного університету
«Києво-Могилянська академія», канд. іст. наук

Учений секретар:

Сокур Оле на Ле онідівна,
мол. наук. співроб. НБУВ

Стріше не ць 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)
Ке рзюк 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)
Пе тішкова 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 Вале нтина Сте панівна,

зав. медіатекою Французького інституту в Україні

Новітні технології у Національній бібліотеці Франції: електронна бібліотека Gallica та
проект Data.bnf.fr
Яроше нко Те тяна Оле ксандрівна,
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 Оле на Володимирівна,

менеджер тренінгових центрів програми IREX "Бібліоміст", Фулбрайтівський дослідник
(2009–2010, University of North Caroline, США)
Комп’ютерні програми для оцифрування бібліотечних колекцій
Чорна Те тяна 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 Оле ксандрівна,

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 Се ме нівна,
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
Климе нко Оксана Зінов’євна,
доц. Національної академії внутрішніх справ, канд. іст. наук
Шевченківські бібліотеки та куточки за кордоном
Гобова Євге нія Вале ріївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Стандартизація каталожного опису у бібліотеках Китайської Народної Республіки
Полякова Оле на Володимирівна,
голов. бібліотекар НБУВ
Комплектування наукових періодичних видань (електронних та друкованих) національними
бібліотеками Білорусі, Росії, США
Сокур Оле на Ле онідівна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Книгообмінні зв’язки з Національною бібліотекою Чехії: проблеми співпраці
Ляме ць Арте м Михайлович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Джерела комплектування фондів бібліотек Близького Сходу

Соболе вський Ге оргій Володимирович,
мол. наук. співроб. НБУВ
Сучасний стан та особливості розвитку Національної бібліотеки Туреччини
Де м’янюк Людмила Миколаївна,
мол. наук. співроб. НБУВ
Сучасні тенденції у розвитку бібліотечної справи в Ісламській республіці Іран

