
 

 

 

 

 

 

 

 

XІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Бібліотека і книга в контексті часу» 

Тема року:  
«Трансформація діяльності публічних бібліотек України» 
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ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого 
за сприяння Міністерства культури України 

та Української бібліотечної асоціації 

 

ОРГКОМІТЕТ: 

Голова –  Вилегжаніна Тамара Ізмайлівна, 
генеральний директор 

Члени Оргкомітету: 

Бакан Світлана Федорівна, 
заступник генерального директора 

 
Богуш Тетяна Іванівна, 

завідувач науково-методичного відділу 
 

Ігнатецька Ірина Анатоліївна, 
завідувач редакційно-видавничого відділу 

 
Кириченко  Галина Семенівна, 

заступник генерального директора 
 

Розколупа Наталія Іванівна, 
заступник генерального директора 

 
Селіверстова Ольга Михайлівна, 
заступник генерального директора 

 

 

 
 
 

Інформаційна підтримка 

журнал « Бібліотечна планета» 

 
 
 
 
 
  



 

 

 

                    
08:00 – 10:00        Реєстрація учасників конференції  
                             (вестибюль Бібліотеки)   
 
10:00 – 13:00      Засідання «Публічні бібліотеки: тенденції змін» 

 (загальний читальний зал № 1) 
             
Модератори:     Т. І. Вилегжаніна, генеральний директор             
                             Національної  бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, 
                            заслужений працівник культури України 

                             Н. І. Розколупа, заступник генерального директора        
                             Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, 
                            заслужений працівник культури України 
 
Вітальне слово                        

 

Доповіді:                        
Трансформація функцій публічних бібліотек у реаліях 
сьогодення 

Т. І. Вилегжаніна, генеральний директор 
Національної бібліотеки України імені Ярослава 
Мудрого, заслужений працівник культури України 

 
Робота профспілки з питань соціально-економічного 
захисту працівників культури в умовах децентралізації 

Л. Ф. Перелигіна, голова Професійної спілки 
працівників культури України, заслужений працівник 
культури України 

 
Шляхи розвитку книговидання в Україні: стратегія чи 
тактика? 

О. В. Афонін, президент Української асоціації 
видавців і книгорозповсюджувачів 

 
Актуалізація змісту неперервної освіти бібліотекарів в 
умовах трансформації галузі 

І. О. Шевченко, кандидат педагогічних наук, доцент, 
директор Центру неперервної культурно-мистецької 
освіти НАКККіМ, професор кафедри культурології 
 та інформаційних комунікацій, президент УБА 

 
Місія і функції публічних бібліотек крізь призму 
маніфестів ІФЛА/ЮНЕСКО 

 Л. С. Прокопенко,  головний бібліотекар  
Національної бібліотеки України імені Ярослава 
Мудрого, кандидат історичних наук, доцент 

 
                             
  

25 квітня (середа), 
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, 
вул. Грушевського Михайла, 1



 

 

 Фактори впливу на  процеси трансформації публічних        
                             бібліотек  України 

Н. І. Розколупа, заступник генерального директора        
Національної бібліотеки України імені Ярослава 
Мудрого, заслужений працівник культури України 

 
Проектно-грантовий напрям діяльності бібліотек для 
дітей як обов’язкова складова позабюджетної 
бібліотечної політики 

Л. П. Полікарпова, заступник генерального 
директора Національної бібліотеки України для дітей 
 

Підвищення кваліфікації  фахівців національних та 
державних бібліотек України як запорука успішної 
діяльності провідних бібліотечних установ (за резуль-
татами загальнодержавного дослідження «Кадри пуб-
лічних бібліотек: стан та перспективи розвитку») 

Т. І. Богуш, завідувач  відділу Національної 
бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 

 
                            Підготовка бібліотечно-інформаційних кадрів у  
                            Київському національному університеті культури  
                            і мистецтв (до 50-річчя заснування кафедри  
                            бібліотекознавства) 

Т. В. Новальська, завідувач кафедри інформаційних 
технологій КНУКіМ, доктор історичних наук, 
професор 

    13:00 – 13:30     Перерва на обід  

    13:30 – 16:30     Засідання «Реформа децентралізації і бібліотеки:  
                                реалії та перспективи» 

   (загальний читальний зал № 1) 
 

Доповіді: 
Професійні компетенції  працівників публічних 
бібліотек (за результатами загальнодержавного 
дослідження «Кадри публічних бібліотек: стан та 
перспективи розвитку») 

Л. М. Любаренко,  завідувач відділу Національної 
бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, 
заслужений працівник культури України 

 
Компетентність бібліотекаря як фактор успішної 
професійної діяльності в умовах децентралізації 

В. П. Ярощук, директор Рівненської  ОУНБ,  
кандидат історичних наук, заслужений працівник 
культури України 

 
Концептуалізація орієнтирів та вектори розвитку ОУНБ  
у контексті реформи децентралізації 

Н. М. Тітова, директор Дніпропетровської ОУНБ 
імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія, 
заслужений працівник культури України  

 



 

 

Моніторинг як складова комплексного підходу до 
 розвитку моделі майбутнього бібліотеки в ОТГ 

Н. І. Морозова, директор Вінницької ОУНБ  
ім. К. А. Тімірязєва, заслужений працівник культури 
України 

 
Методичний супровід діяльності бібліотек: нові 
підходи та оновлені формати роботи 

В. В. Агаркова, директор Миколаївської ОУНБ 
 ім. О. Гмирьова 

 
Публічні бібліотеки Одещини: реалізація соціальної 
політики 

Ю. С. Амельченко,  директор  Одеської ОУНБ  
імені М. С. Грушевського, заслужений працівник 
культури України 

 
Публічна бібліотека. Центр культури і місце соціалізації. 
Рік 2018. 

В. С. Селега, громадський активіст 
 

Стратегія розвитку сучасних бібліотечних установ ОТГ 
в умовах децентралізації 

В. М. Костюк, начальник відділу освіти, культури, 
туризму, молоді та спорту Смизької селищної ради 
Дубенського району Рівненської області 

 
Проектна діяльність за допомогою партиципаторного  
бюджету (бюджету участі міст) для бібліотек 

К. М. Бєлякова, директор центральної бібліотеки  
Жовтоводської ЦБС Дніпропетровської області  

 
Перетворення публічних бібліотек Мелітополя  
в інформаційно-дозвіллєві центри для громадян  
із урахуванням думок жителів міста 

І. С. Єфименко, директор ЦБС відділу культури 
Мелітопольської міської ради Запорізької області 

 
Проблеми вдосконалення бібліотечної статистики 

О. М. Василенко, директор Інституту 
бібліотекознавства Національної  бібліотеки України  
імені В. І. Вернадського, кандидат історичних наук 

 
Фірмовий стиль сучасної бібліотеки  

Т. В. Кулієва, завідувач відділу Національної наукової 
медичної бібліотеки України, кандидат наук  
із соціальних комунікацій 

 
16:30 – 18:00   Літературно-музична вітальня «Гармонія Всесвіту» 
                                            (загальний читальний зал № 1) 
 
  



 

 

 
 
 
9:30 – 12:00   Паралельний захід 
                       Засідання «Лінгвістичне забезпечення інформаційно-по- 
                        шукових систем: сучасний стан та координація роботи» 
                        (3-й поверх, конференц-зал) 

 Модератори:     
Т. І. Вилегжаніна, генеральний директор  
Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, 
 заслужений працівник культури України 

  О. Г. Кириленко, завідувач відділу Національної  бібліотеки  
  України імені Ярослава Мудрого, кандидат історичних наук,  
  доцент 

Доповіді: 
Досвід уніфікації засобів лінгвістичного забезпечення в 
НБУ імені Ярослава Мудрого 

О. Г. Кириленко, завідувач відділу Національної 
бібліотеки України імені Ярослава Мудрого,  
кандидат історичних наук, доцент 

Особливості розкриття змісту документів з використанням 
Інформаційно-пошукового тезауруса НБУ імені Ярослава 
Мудрого 

О. М. Збанацька, головний бібліотекар Національної 
бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, кандидат 
історичних наук, доцент 

Методика створення авторитетних записів на імена осіб та 
найменування організацій 

І. П. Антоненко, головний бібліотекар Національної 
бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, кандидат 
історичних наук, старший науковий співробітник 

Міжнародний досвід створення авторитетних файлів УДК 
для бібліотечних ІПС  

І. І. Багрій, головний бібліотекар Національної бібліо-
теки України імені Ярослава Мудрого 

 
Вимоги до  авторитетного контролю у міжнародному 
 стандарті каталогізації «Resource Description and Access» 

Н. В. Стрішенець, провідний науковий співробітник 
Національної  бібліотеки України  імені В. І. Вернад-
ського, доктор історичних наук, старший науковий 
співробітник 

Розкриття змісту документів засобами лінгвістичного забез-
печення АІПС Національної бібліотеки України для дітей 

Н. Й. Дзюба, заступник директора Національної 
бібліотеки України для дітей, 
В. М. Красножон, завідувач відділу Національної 
бібліотеки України для дітей 

  

26 квітня (четвер), 
вул. Набережно-Хрещатицька, 1 



 

 

Досвід формування авторитетних файлів ХДНБ  
імені В. Г. Короленка 

Л. В. Глазунова, заступник директора Харківської 
державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка, 
кандидат наук із соціальних комунікацій 

 
Лінгвістичне забезпечення інформаційно-пошукової системи 
Державної науково-педагогічної бібліотеки України  
імені В. О. Сухомлинського 

І. Г. Лобановська, завідувач відділу Державної науко-
во-педагогічної бібліотеки  України імені В. О. Сухо-
млинського 

Авторитетний файл «Предметні заголовки» з питань 
освіти, педагогіки та психології: формування, підтриму-
вання, використання 

Н. Є. Зоріна, науковий співробітник Державної нау-
ково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухо-
млинського 

Авторитетний файл «Колективні автори» як засіб  
ідентифікації та репрезентації наукової установи 

С. Г. Коваленко, науковий співробітник Державної 
науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Су-
хомлинського 

Формування авторитетного файлу імен осіб як складника 
електронного каталогу наукової бібліотеки 

О. Г. Помчалова, молодший науковий співробітник 
Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського 

 
Створення авторитетного файлу імен викладачів КПІ 
 імені Ігоря Сікорського на основі правил RDA 

І. М. Баньковська, головний бібліотекар Науково-
технічної бібліотеки імені Г. І. Денисенка Націо-
нального технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут  імені Ігоря Сікорського» 

Пропозиції щодо взаємодії бібліотек у формуванні інфор-
маційно-пошукових систем 

О. М. Бруй, директор Науково-технічної бібліотеки  
імені  Г. І. Денисенка Національного технічного універ-
ситету України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» 

 
  



 

 

9:00 – 10:30   Паралельний захід 

Засідання «Актуальні проблеми формування Державного 
реєстру національного культурного надбання (в частині 
книжкових пам’яток)»  

                          (4-й поверх, читальний зал документів іноземним мовами) 
 
Модератори:    
                            С. Г. Сивокінь, начальник відділу літератури, читання  

та бібліотечної справи управління з питань мовної 
політики та літератури Міністерства культури України 

                           Н. І. Розколупа, заступник генерального директора  
                           Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого,  
                           заслужений працівник культури України 
 
Доповіді:            
                           Формування Державного реєстру національного куль-

турного надбання як складова державної політики у 
сфері культури 

С. Г. Сивокінь, начальник відділу літератури,  
читання та бібліотечної справи управління 
з питань мовної політики та літератури  
Міністерства культури України 

Проблеми юридичного забезпечення формування  
Державного реєстру національного культурного  
надбання (в частині книжкових пам’яток)  

 Н. І. Розколупа, заступник генерального директора 
Національної бібліотеки України імені Ярослава 
Мудрого, заслужений працівник культури України 

Державна реєстрація та облік книжкових пам’яток в 
Україні: можливі шляхи вирішення проблем із ураху-
ванням зарубіжного досвіду                            

Л. Ю. Рогальчук, завідувач відділу Національної 
бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 

 
10:30 – 12:00  Паралельний захід 

Блок-сесія «Робота прес клубів “ПУЛЬС” в умовах 
децентралізації як інструмент підтримки співпраці 
бібліотеки та органів місцевого самоврядування» 

                          (4-й поверх, читальний зал документів іноземним мовами) 

Організатор – Рада міжнародних наукових досліджень і обмінів (IREX) 
                           
Виступи: Л. Квасюк, представник Ради міжнародних наукових досліджень  
                  та обмінів (IREX), менеджер проекту «ПУЛЬС» 

Т. Козицька, керівник Хмельницького піар-офісу сучасних бібліотек 

О. Костриця, ментор проекту «ПУЛЬС» у Київській області 
 

12:00 – 12:30   Кава-пауза 



 

 

12:30 – 14:00   Експертна зустріч «Українські бібліотеки та програма  
                          ІФЛА «Глобальне бачення». Другий етап» 
                         (3-й поверх, конференц-зал) 

Під час зустрічі експерти обговорять оприлюднений у березні 2018 р. звіт 
програми ІФЛА «Глобальне бачення» та першочергові сфери докладання 
зусиль для забезпечення сталого розвитку бібліотек в Україні відповідно до 
світових тенденцій, а також пропозиції України до міжнародного плану дій. 

Організатор – Українська бібліотечна асоціація 

Модератори:  
В. С. Пашкова, доктор історичних наук, доцент,  
віце-президент УБА, заслужений працівник культури України 

І. О. Шевченко, кандидат  педагогічних  наук, доцент, директор 
Центру неперервної культурно-мистецької освіти НАКККіМ, 
професор кафедри культурології та інформаційних комуніка-
цій, президент УБА, заслужений працівник культури України 
Я. Є. Сошинська, кандидат історичних наук, доцент Націо- 
нального технічного університету України «Київський полі-
технічний інститут  імені Ігоря Сікорського», виконавчий 
директор УБА 
О. Є. Бояринова, голова Молодіжної секції УБА 

14:00 – 14:30   Підбиття підсумків конференції 


