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Співорганізатори: Секція із запровадження інноваційних технологій Науково-методичної бібліотечної 

комісії МОНУ, Харківське зональне методичне об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів, 

Секція університетських бібліотек Української Бібліотечної Асоціації, Асоціація «ІРБІС Україна», 

ГО «ЕЛІБУКР: Електронна бібліотека України», фірма «Спецвузавтоматика». 
 

Запрошуються до участі: керівники та фахівці бібліотек, інформаційних центрів, фахівці та наукові 

співробітники інших систем та відомств за профілем тематики семінару, представники видавництв. 
 

Основні тематичні напрямки: 
1. Інтеграція бібліотечних ресурсів, як інструмент підвищення якості бібліотечно-інформаційного 

забезпечення освіти. 

2. Спеціалізація документних та інформаційних ресурсів регіону. 

3. Співпраця бібліотек з іншими установами та організаціями. 

4. Корпоративна каталогізація. 

5. Електронна доставка документів в умовах корпоративних проектів та на регіональному рівні. 

6. Програмно-технічне забезпечення корпоративних проектів. 

7. Електронні бібліотечні системи. 

8. Новітні технічні рішення для бібліотек. 
 

Робочі мови семінару: українська, російська. 
 

Для участі у семінарі необхідно: 
до 30.03.2013 р. надіслати заявку (зразок додається нижче) в електронному вигляді на адресу 

KirichenkoE@kpi.kharkov.ua 

Презентації до доповідей просимо надіслати до 1 квітня. 

Заїзд та реєстрація учасників: 03.04.2013 з 9
30

 до 10
00

 

Заявки на бронювання житла приймаються лише до 30.03.2013 р.  

Від’їзд: 03.04.2013 р.після 18
00

 
 

Вимоги щодо оформлення доповіді: 
Тексти доповідей приймаються виключно в електронній формі у форматі MS Word (.doc або .rtf, 4-6 

сторінок шрифтом Times New Roman 14, міжрядковий інтервал – одинарний). Текст має включати в 

себе назву, прізвище, ім’я та по батькові (повністю) авторів документу, назву установи, електронну 

адресу авторів. 
 

Для учасників семінару буде проведена екскурсія по бібліотеці, працюватимуть виставки: 

«Взаємодія – стратегічний напрямок розвитку бібліотек»; 

«Нові видання на допомогу освіті й науці» (видавництво «Кондор»). 
 

Контакти оргкомітету: 
61001, Харків-1 ГСП, вул. Червонопрапорна, 16, НТБ НТУ «ХПІ». 

Одноволикова Олена Василівна, заст. директора, тел.: (057) 707-68-28, (066) 105-82-05,  

e-mail: KirichenkoE@kpi.kharkov.ua,  

Главчева Юлія Миколаївна, заст. директора, тел.: (057) 707-68-28, (066) 752-82-41, 

e-mail: juliantb@meta.ua,  

Семененко Лариса Петрівна, директор бібліотеки, тел.: (057) 756-06-15, 707-63-61, (097) 376-11-83,  

e-mail: SemenenkoL@kpi.kharkov.ua. 

Рудзський Лев Зіновійович, президент Ассоциации "ИРБИС Украина", тел.: (044)501-41-96, (097)537-

45-57, e-mail: lev@irbis.info 

 



 

Запрошуємо до участі в семінарі! 
 

Заявка на участь у семінарі  
«Еволюція бібліотек у контексті динаміки розвитку інформаційних технологій»: 

 

ПІБ  

Повна назва організації  

Посада  

Тема доповіді  

Потреба у готелі  

Поштова адреса  

Телефон  

Е-mail  

 

 

Заповніть та надішліть реєстраційну форму в електронному вигляді: 
 

 


