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26 листопада (вівторок) 2013 р. 

 

9.00 – 10.00  Реєстрація учасників конференції  

Київський національний університет культури і мистецтв,  

вул. Щорса, 36, центральний корпус, 2 поверх 

 

10.00 – 11.00  

Відкриття конференції, вітання учасників 

 

Шевченко І.О.,  канд. пед. наук, доцент, директор Інституту 

післядипломної освіти НАКККіМ, президент УБА 

Томенко М.В., народний депутат України, голова Комітету Верховної 

Ради України з питань свободи слова 

Кириленко В.А., народний депутат України, голова Комітету 

Верховної Ради України з питань культури і духовності 

Омельченко В.П., народний депутат України, голова Комітету 

Верховної Ради України з питань інформатизації та інформаційних 

технологій  

Балюрко В.С., заступник Міністра культури України 

Поплавський М.М., докт. пед. наук, професор, ректор Київського 

національного університету культури і мистецтв  

Матей Новак, директор Програми «Бібліоміст» 

Афонін О.В., президент Української асоціації видавців і 

книгорозповсюджувачів 

Коваль О.А., президент ГО «Форум видавців» 

 

11.00 – 13.00  

Урочиста церемонія вручення нагород і відзнак УБА 

 

Модератори та доповідачі:  

Шевченко І.О.,  канд. пед. наук, доцент, директор Інституту 

післядипломної освіти НАКККіМ, президент УБА 

Нікіфоренко Л.С., начальник управління регіональної та культурно-

просвітницької роботи Міністерства культури України 

Тверда Т.В., директор Центральної бібліотеки 

ім. М.Л. Кропивницького м.Миколаєва, член Президії УБА 

Васильєв О.В., канд. техн. наук, директор Асоціації «Інформатіо-

Консорціум», член Президії УБА 

Лугова Л.А., директор Львівської обласної бібліотеки для дітей, член 

Президії УБА 

Тітова Н.М., директор Дніпропетровської обласної універсальної 

бібліотеки ім. Первоучителів слов`янських Кирила і Мефодія 

Бруй О.М., заступник генерального директора Національної наукової 

медичної бібліотеки України 

 

13.00 – 14.00 Перерва 
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14.00 – 17.00 ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Модератори:  

Шевченко І.О.,  канд. пед. наук, доцент, директор Інституту 

післядипломної освіти НАКККіМ, президент УБА 

Пашкова В.С., докт. іст. наук, доцент, віце-президент УБА 

 

Ключові доповіді: 

14.00 – 15.00  

Сучасна бібліотека в електронному інформаційному середовищі 

Шрайберг Я.Л.,  докт. техн. наук, професор, генеральний директор 

Державної публічної науково-технічної бібліотеки Росії 

 

15.00 – 15.30  

Роль УБА у розвитку електронного середовища українських 

бібліотек 

Шевченко І.О.,  канд. пед. наук, доцент, директор Інституту 

післядипломної освіти НАКККіМ, президент УБА 

 

15.30 – 15.45  

Кодекс етики бібліотекаря 
Пашкова В.С., докт. іст. наук, доцент, віце-президент УБА 

 

15.45 – 17.00  

Обговорення питань організаційного розвитку УБА 

Вільний мікрофон 

 

 

27 листопада (середа) 2013 р. 
 

10.00 – 17.00 СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ  

 

Секція 1. 

10.00 – 13.00      

Розбудова УБА: мозковий штурм 

(Місце проведення - Національна парламентська бібліотека України, 

вул. Набережно-Хрещатицька, 1, конференц-зала) 

 

Модератори: 

Шевченко І.О.,  канд. пед. наук, доцент, директор Інституту 

післядипломної освіти НАКККіМ, президент УБА 

Пашкова В.С., докт. іст. наук, доцент, віце-президент УБА 

 

Запрошуються члени Президії УБА, керівники регіональних відділень і 

секцій УБА та члени УБА 

 



4 

 

Секція 2. 

10.00 – 17.00      

Контент електронного читання, програмні та технічні засоби 

(Місце проведення - Національна парламентська бібліотека України, 

вул. Грушевського, 1, зала №2) 

 

Модератори: 

Вилегжаніна Т.І., генеральний директор Національної парламентської 

бібліотеки України, віце-президент УБА 

Якушко Т.О.,  заступник директора Державної бібліотеки України для 

юнацтва, член Президії УБА 

Волинець В.М., заступник директора Науково-технічної бібліотеки 

ім.Г.І.Денисенка Національного технічного університету України «КПІ» 

 

Електронна бібліотека «Культура України»: здобутки та нові 

напрями діяльності  

Бакан С.Ф., заступник директора Національної парламентської 

бібліотеки України  

 

Участь Національної історичної бібліотеки України у проекті 

«Культура України» 

Маєр Т.Г., зав. відділу Національної історичної бібліотеки України 

 

Quo vadis, Бібліотека: про виклики до бібліотек та бібліотекарів у 

цифрову епоху 

Ярошенко Т.О., канд. іст. наук, директор Наукової бібліотеки 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

 

Українські та зарубіжні університетські  бібліотеки: спільне і 

відмінне у електронну епоху 

Волинець В.М., заступник директора Науково-технічної бібліотеки 

ім.Г.І.Денисенка Національного технічного університету України «КПІ» 

 

Програмне рішення «Електронна бібліотека» 

Ковальчук Н.О., керівник проектів ТОВ «Електронні архіви України» 

 

Нові можливості у роботі з пресою в контексті переходу до 

цифрового формату 

Гріненко С., керівник проекту Presspoint.ua 

 

Український досвід створення комерційних електронних бібліотек: 

бізнес-моделі та взаємодія з традиційними бібліотеками 

Корнєв Г., менеджер проекту Smart Kyivstar компанії «Київстар» 

 



5 

 

Визначення соціальної ефективності бібліотечно-інформаційної 

діяльності в електронну еру: проблеми нормативного забезпечення в 

Україні 

Василенко О.М., канд. іст. наук, директор Інституту науково-

методичного забезпечення бібліотечно-інформаційної роботи Національної 

бібліотеки України ім. В.І.Вернадського   

 

Деякі аспекти каталогізації електронних ресурсів 

Антоненко І.П., провідний науковий співробітник Національної 

бібліотеки України ім. В.І.Вернадського 

 

13.00 – 14.00 Перерва 

 

Специфіка формування електронних бібліотек для осіб з 

особливими потребами  

Кунанець Н.Е., канд. іст. наук,  доцент, заступник директора Науково-

технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»,  

Пасічник В.В.,  доктор техн. наук, професор Національного університету 

«Львівська політехніка» 

 

Диференційоване інформування: старі форми роботи у новому 

виконанні 

Ржеуський А.В., бібліотекар Науково-технічної бібліотеки 

Національного університету «Львівська політехніка», Кунанець Н.Е., канд. 

іст. наук,  доцент, заступник директора Науково-технічної бібліотеки 

Національного університету «Львівська політехніка»  

 

Проект Onleihe як новий бібліотечний сервіс Гете-інституту 

Журавльова А., асистент відділу «Інформація та бібліотека» Гете-

інституту в Україні 

 

Електронні ресурси у бібліотеках Німеччини 

Герасюта Т.І., директор Дніпродзержинської міської ЦБС, 

Дніпропетровська обл. 

 

Соціально-психологічні фактори вибору бібліотечної спеціальності 

умовах цифрового суспільства 

Грива О.А., зав. кафедрою Кримського університету культури, 

мистецтв і туризму  

 

Підведення підсумків 
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Секція 3. 

14.00 – 17.00      

«Бібліотека – центр громади»: підсумки громадських обговорень 
(Місце проведення - Національна парламентська бібліотека України, 

вул. Набережно-Хрещатицька, 1, читальна зала документів іноземними 

мовами) 

 

Модератори:  

Загуменна В.В., канд. пед. наук, професор НАКККіМ, член Президії 

УБА 

Сошинська Я.Є., канд. іст. наук, доцент НТУУ «КПІ», виконавчий 

директор УБА 

 

Доповідачі: 

Перелигіна Л.Ф., голова ЦК профспілки працівників культури 

Шевченко І.О.,  канд. пед. наук, доцент, директор Інституту 

післядипломної освіти НАКККіМ, президент УБА 

Ярощук В.П., канд. іст. наук, директор Рівненської обласної 

універсальної наукової бібліотеки, член Президії УБА 

Аліференко І.М., директор Чернігівської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. В.Г.Короленка, член Президії УБА 

Розколупа Н.І., учений секретар Національної парламентської 

бібліотеки України, член Президії УБА 

Мумтаза Абдуразакова, заст. директора Програми «Бібліоміст» 

Гончарук О.С., заступник директора Тернопільської обласної 

універсальної наукової бібліотеки  

Романюк О.І., заступник директора Публічної бібліотеки ім.Лесі 

Українки м.Києва 

Масленнікова С.Л., головний бібліотекар Луганської обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. О.М.Горького 

 

Секція 4. 

14.00 – 17.00      

«Молодіжний конструктор-2»: засідання Молодіжної та 

Студентської секцій УБА 

 (Місце проведення – Американська бібліотека НаУКМА, 

вул. Волоська,8/5) 

 

Корпоративні взаємовідносини молодіжних бібліотечних 

об`єднань: сучасний стан, перспективи розвитку 

 

Модератори та доповідачі: 

Тіщенко А.А., провідний бібліотекар Харківської державної наукової 

бібліотеки ім. В.Г.Короленка 

Вірстюк М.М., зав. відділу Івано-Франківської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. І.Франка, член Президії УБА 
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Сахарова М.П., бібліотекар Наукової бібліотеки Вінницького 

національного медичного університету ім. М.І.Пирогова 

 

Експерти: 

Хіміч Я.О., канд. іст. наук, професор кафедри НАКККіМ, координатор 

Головного тренінгового центру УБА 

Барабаш С.І., вчений секретар НТБ ім. Г.І. Денисенка НТУУ «КПІ», 

голова Секції УБА з адвокації 

 

 Вступне слово модераторів 

 Презентація корпоративного проекту від Молодіжної секції УБА 

 Обговорення стану та перспектив розвитку корпоративної 

взаємодії молодих бібліотекарів 

 Підведення підсумків 

 

Паралельний захід 

10.00 – 17.00   

X Міжнародна науково-практична конференція INFORMATIO-2013: 

Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ  

(за окремою програмою, Національна наукова медична бібліотека України, 

вул.Л.Толстого,7). 

 

Паралельний захід 

10.00 – 17.00   

X ювілейна Школа директорів обласних бібліотек для юнацтва 

«Бібліотеки для юнацтва в умовах реформування державної політики» 

(за окремою програмою, Державна бібліотека України для юнацтва,  

пр. 40-річчя Жовтня, 122). 

 

 

28 листопада (четвер) 2013 р. 
 

Паралельний захід  

10.00 – 17.00   

X Міжнародна науково-практична конференція INFORMATIO-2013: 

Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ  

(за окремою програмою, НТБ ім.Г.І.Денисенка НТУУ «КПІ», пр.Перемоги,37). 

 

Секція 5. 

10.00 – 13.00   

Засідання Секції університетських бібліотек УБА 

(Місце проведення - Наукова бібліотека НаУКМА, вул.Сковороди, 2) 

 

Модератор: 

Ярошенко Т.О., канд. іст. наук, директор Наукової бібліотеки 

Національного університету «Києво-Могилянська академія», голова Секції 
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Університети світу та України у світовій цифровій бібліотеці 

Чорна Т.В., Наукова бібліотека НаУКМА 

 

Проект ЕЛІБУКР: інновації, лідерство, співпраця 

Жердій М., Наукова бібліотека НаУКМА 

 

Електронні ресурси Наукової бібліотеки КНУКіМ: створення та 

використання 

Горбань Ю.І., канд. культурології, доц., директор Наукової бібліотеки 

КНУКіМ  

 

Розвиток бібліотечних інтерфейсів: погляд американських фахівців  

Веретеннікова Н.В., аспірантка Національного університету 

«Львівська політехніка», Кунанець Н.Е., канд. іст. наук,  доцент, заступник 

директора Науково-технічної бібліотеки Національного університету 

«Львівська політехніка» 

 

Дискусійна панель «Університетські бібліотеки в електронному 

середовищі: роль УБА» 

 

Секція 6 

10.00 – 13.00   

Засідання Секції працівників медичних бібліотек УБА 

(Місце проведення - Національна наукова медична бібліотека України, 

вул.Л.Толстого,7) 

 

Модератор: 

Бруй О.М., заступник генерального директора Національної наукової 

медичної бібліотеки України, голова Секції 

 

Круглий стіл «Напрями розвитку медичних бібліотек України: 

необхідність професійної консолідації» 

 

Майстер-клас «Управління електронними ресурсами в медичних 

бібліотеках» 

 

Паралельний захід 

11.00 – 16.00   

X ювілейна Школа директорів обласних бібліотек для юнацтва 

«Бібліотеки для юнацтва в умовах реформування державної політики» 

(Місце проведення - Державна бібліотека України для юнацтва, пр. 40-річчя 

Жовтня, 122). 

 

11.00 – 13.00 

Фестиваль буктрейлерів «Оживають герої на екрані у рекламі» 
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14.00 – 16.00   

Світове кафе «Що нас рухає вперед?» 

 

Модератори: 

Якушко Т.О.,  заст. директора Державної бібліотеки України для 

юнацтва, член Президії УБА 

Сопова Т.П., заст. директора Державної бібліотеки України для 

юнацтва 

 

16.00 – 17.00   

Підведення підсумків Конференції 
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Організаційний комітет конференції 

 

Васильєв О.В., директор Асоціації «Інформатіо-Консорціум», член 

Президії УБА 

Вилегжаніна Т.І., генеральний директор НПБУ, заслужений працівник 

культури України, віце-президент УБА 

Загуменна В.В., канд. пед. наук, заслужений працівник культури 

України, професор НАКККіМ, член Президії УБА 

Пашкова В.С., докт. іст. наук, доцент, заслужений працівник культури 

України, координатор програми «Американські центри», віце-президент УБА 

Просандєєва Л.Є., докт. психолог. наук, професор, декан факультету 

культурології КНУКіМ 

Сошинська Я.Є., канд. іст. наук, доцент НТУУ «КПІ», виконавчий 

директор УБА 

Шевченко І.О., канд. пед. наук, доцент, заслужений працівник 

культури України, директор ІПО НАКККіМ, президент УБА 

 

 

 

Партнери 

 

Гете-Інститут в Україні 

Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» 

ДП «Дистрибуційна компанія «Самміт-Книга» 

ДП «Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля» 

Українська прес-група «День»  

Видавництво «Кальварія» 
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