Управління культури і мистецтв
Вінницької обласної державної адміністрації
Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека
ім. К. А. Тімірязєва
Громадська організація «Асоціація бібліотек Вінниччини»

ПРОГРАМА
науково-практичної конференції

«Бібліотека в умовах сучасності
і конструювання майбутнього»
з нагоди відзначення Всеукраїнського дня бібліотек
та 110-ї річниці заснування Вінницької обласної
універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва

12 вересня 2017 р.
м. Вінниця

12 вересня, вівторок
9.00–10.00 – Зустріч, реєстрація учасників Конференції,
екскурсії по ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, вранішня кава (вестибюль ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, І поверх)
9.00–11.00 – Виставка нових книг провідних видавництв
м. Вінниці (вестибюль ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, І поверх)
10.00–10.40 – Урочисте відкриття Конференції. Виступи
Олійник Анатолій Дмитрович, голова Вінницької обласної
Ради
Івасюк Ігор Дмитрович, заступник голови – директор
департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної
адміністрації
Городинський Станіслав Станіславович, начальник управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації, заслужений артист України
Побережна Тетяна Іванівна, голова обкому профспілки працівників культури
Морозова Наталія Іванівна, директор Вінницької ОУНБ
ім. К. А. Тімірязєва, президент громадської організації «Асоціація
бібліотек Вінниччини», заслужений працівник культури України
Степурін Ігор Миколайович, директор Державного спеціалізованого видавництва «Мистецтво»
Нагородження бібліотечних працівників області почесними
грамотами Вінницької обласної державної адміністрації та
Вінницької обласної Ради, управління культури і мистецтв
облдержадміністрації
10.40–13.00 – Пленарне засідання
13.00–14.00 – Обідня перерва
14.00–15.00 – Підбиття підсумків обласного конкурсу
рекомендаційних тематичних бібліографічних видань «Читацькі
студії 2017» та нагородження переможців
15.00–16.00 – Презентаційна платформа
16.00–18.00 – Продовження пленарного засідання. Ухвалення
підсумкового документа
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Доповіді й повідомлення
Бібліотека в ХХІ столітті. Єдність традицій та інновацій –
запорука успішної діяльності
Бібліотека як об’єкт модернізації сучасного культурного
простору
Морозова Наталія Іванівна, директор ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, заслужений працівник культури України

Методична діяльність Національної історичної бібліотеки
України в умовах реформування бібліотечної галузі
Скорохватова Алла Віталіївна, генеральний директор
Національної історичної бібліотеки України

Методичний пейзаж ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва: перші десять
років другого століття діяльності
Марченко Тетяна Миколаївна, зав. науково-методичного
відділу ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Розвиток персоналу – важливий фактор успішної діяльності
бібліотеки
Сеник Лариса Борисівна, заступник директора з основної
діяльності ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Академічна доброчесність – запорука якісної освіти

Яворська Тетяна Михайлівна, зав. бібліотеки Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Книжкові виставки бібліотеки: традиції та новації

Толочко Світлана Євгенівна, зав. відділу обслуговування
користувачів Наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв

Розвиваємо традиційні та впроваджуємо інноваційні бібліотечні послуги і форми роботи
Коваль Олена Анатоліївна, директор Немирівської ЦРБ

Сучасна бібліотека – інформаційний, дозвіллєвий центр
місцевої громади (з досвіду роботи Чернівецької ЦРБ)
Китасюк Марія Анатоліївна, директор Чернівецької ЦБС

Зміна суспільних і культурних орієнтирів – реальне майбутнє
сучасної бібліотеки

Огренчук Олена Петрівна, зав. Дубівської сільської
бібліотеки Жмеринського району
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Публічні бібліотеки в умовах децентралізації та створення ОТГ
Вплив зовнішніх факторів на організацію та розвиток бібліотек
в умовах ОТГ

Синиця Надія Миколаївна, учений секретар Хмельницької оунб, заслужений працівник культури України

Іллінецька ЦБС в умовах ОТГ: виклики і перипетії

Покрищук Наталія Леонідівна, директор Іллінецької ЦБС

Бібліотечне обслуговування крізь призму потреб громади

Рожевська Надія Юріївна, методист Погребищенської ЦРБ

Бібліотека в контексті історії
Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва у радянській репресивній
системі 1920–30-х років (архівні документи з історії бібліотеки,
виявлені в останні роки)
Кароєва Тетяна Робертівна, доктор історичних наук,
доцент, кафедра історії та культури України ВДПУ
ім. Михайла Коцюбинського

З історії Могилів-Подільської районної бібліотеки

Вартанович Надія Михайлівна, методист Могилів-Подільської ЦРБ
Головенко Наталія Петрівна, директор Могилів-Подільської ЦРБ

Липовецька книгозбірня – найдавніша публічна бібліотека
Вінниччини (до 120-річчя з дня відкриття)
Роговий Олександр Іванович, зав. архівного відділу Липовецької райдержадміністрації, голова міжрайонного
краєзнавчого об’єднання «Соб», почесний краєзнавець України

Бібліотечний фонд –
документальна основа діяльності книгозбірні
Володимир Михайлович Страшкевич (1875–1962) – дослідник
фонду стародрукованих видань Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Кароєва Тетяна Робертівна, доктор історичних наук,
доцент, кафедра історії та культури України ВДПУ
ім. Михайла Коцюбинського

Вінницькі газети сьогодні і вчора

Огороднік Наталія Іванівна, бібліотекар І категорії сектору газетної періодики ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва
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Бібліотека на допомогу науковцю
Наукова, культурно-просвітницька скарбниця Вінниччини

Гальчак Сергій Дмитрович, член-кореспондент Української
академії історичних наук, доктор історичних наук, голова
правління Вінницької обласної організації НСКУ, почесний
краєзнавець України, заслужений працівник культури України

Співпраця науковців та бібліотекарів як засіб формування
професійних компетентностей майбутніх учителів-словесників

Куцевол Ольга Миколаївна, доктор педагогічних наук,
професор, зав. кафедри методики філологічних дисциплін
і стилістики української мови ім. М. Стельмаха ВДПУ
ім. Михайла Коцюбинського

Бібліометричні та наукометричні дослідження – пріоритетний
напрям діяльності університетської бібліотеки

Білоус Валентина Степанівна, директор бібліотеки
ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського

Бібліотека – науковцю: традиційні та нові послуги

Цимбалюк Поліна Іванівна, учений секретар ВОУНБ
ім. К. А. Тімірязєва, заслужений працівник культури України

Читач у бібліотеці: трансформація інтересів і запитів
у часовому вимірі
Образ та концепт читача у бібліотеці XXI століття:
філософський аспект

Кретова Олена Іванівна, доцент кафедри російської мови,
зарубіжної літератури та методики навчання Черкаського
національного університету ім. Б. Хмельницького
Кретов Павло Васильович, доцент кафедри філософії та
релігієзнавства Черкаського національного університету
ім. Б. Хмельницького

Читач «Тімірязєвки» ХХІ століття мовою статистики

Рибачок Світлана Юзефівна, зав. сектору реєстрації користувачів ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Сучасна бібліотека: використання традиційних та нових форм
у роботі з користувачами (з досвіду роботи Гайсинської ЦРБ)

Лопатюк Надія Василівна, зав. відділу обслуговування
юнацтва Гайсинської ЦРБ Гайсинської ЦБС

Трансформація інтересів і запитів користувачів Тиманівської
бібліотеки в об’єднаннях та клубах

Белоус Надія Костянтинівна, зав. Тиманівської сільської
бібліотеки-філії Тульчинської ЦБС
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INVA-гурт – креативний майданчик спілкування молоді з особливими потребами
Введенська Олена Юріївна, бібліотекар І категорії відділу
попереднього замовлення, МБА та видачі літератури
ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Сприяємо входженню в соціум. Бібліотечно-інформаційне
обслуговування користувачів з особливими потребами

Введенська Людмила Василівна, бібліотекар І категорії
відділу попереднього замовлення, МБА та видачі літератури ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Бібліотеки – на допомогу соціальній адаптації дітей і молоді з
функціональними обмеженнями

Марущак Тетяна Леонідівна, директор КЗ «Барський
міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей
та молоді»

Основні завдання сучасної бібліотеки – задовольнити потреби
та інтереси різних категорій читачів
Скорук Валентина Михайлівна, бібліотекар Зеленянського сільського філіалу Крижопільської ЦБС

Бібліотека у віртуальному просторі:
кращі практики та можливості
Розвиток бібліотеки в цифровому середовищі

Копанєва Вікторія Олександрівна, директор Наукової
бібліотеки НАКККіМ

Краєзнавчий сегмент бібліотек Вінниччини у віртуальному
просторі
Слотюк Галина Миколаївна, заступник директора з наукової роботи та інформатизації ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Сучасна бібліотека – активний учасник розвитку інформаційного суспільства
Керманіді Вікторія Олександрівна, директор Ямпільської
ЦБС

Краєзнавство: сутність та розвиток
Цифрова бібліотека – бібліотека майбутнього (з досвіду
створення повнотекстової краєзнавчої бази даних у ВОУНБ
ім. К. А. Тімірязєва)
Авраменко Галина Миколаївна, бібліограф І категорії
відділу краєзнавства ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, заслужений працівник культури України
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На дорозі з минулого в майбутнє (діяльність наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова у відтворенні історії медицини)

Юрчишина Ольга Анатоліївна, головний бібліотекар
наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова

Краєзнавство – найпатріотичніша наука

Тупчій Лариса Ладівна, провідний бібліограф-краєзнавець
КЗ «Жмеринська центральна районна бібліотека
ім. В. П. Вовкодава»

Краєзнавство – один із дієвих важелів національного
і патріотичного виховання (з досвіду роботи Теплицької
центральної бібліотеки)
Ткачук Раїса Артемівна, бібліограф-краєзнавець Теплицької центральної бібліотеки

Хмільницька районна бібліотека для дорослих: пошуки і
досягнення
Михалиця Оксана Михайлівна, бібліограф-краєзнавець
Хмільницької районної бібліотеки для дорослих

Бібліотека і соціальне партнерство
Бібліотека – громадська організація: грані співпраці з
екологічного просвітництва

Яворська Олена Григорівна, голова Вінницької обласної
екологічної асоціації «Зелений світ Поділля», керівник
екологічного клубу «День Х»

Вінниччина: єдність у різноманітті

Осадчук Катерина Михайлівна, зав. сектору правової
інформації ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Коли партнерство – як дружба (бібліотека і соціальне
партнерство)
Вартанович Надія Михайлівна, методист Могилів-Подільської ЦРБ

Бібліотека у світі соціальних комунікацій

Мочарська Анна Клавдіївна, провідний бібліотекар Козятинської ЦРБ

Міжнародне співробітництво, проектна діяльність –
вимога часу
Проектна діяльність – ключ для розвитку бібліотеки та краю

Кирилюк Любов Олексіївна, директор КЗ «Барська районна
бібліотека», заслужений працівник культури України
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Проектна діяльність як умова інноваційного розвитку
бібліотеки

Нагірняк Валентина Петрівна, директор Томашпільської
ЦРБ

Інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку» як місточок
до взаєморозуміння між народами США та України
Скомаровська Катерина Ігорівна, зав. сектору Інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку» ВОУНБ
ім. К. А. Тімірязєва

Підбиття підсумків обласного конкурсу рекомендаційних
тематичних бібліографічних видань «Читацькі студії 2017» та
нагородження переможців
Морозова Н. І., Марченко Т. М.

Презентаційна платформа
Презентація газети «Правди сила» медіа-центру «VLASNO»

Петро Постовий, керівник рекламного відділу

«Litera scripta manet: каталог автографів на книгах відділу рідкісних і цінних видань Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва»
Сафронова Олена Вадимівна, зав. відділу рідкісних і
цінних видань ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва

Продовження пленарного засідання
Ухвалення підсумкового документа Конференції
Регламент роботи Конференції
Доповіді – до 15 хв.
Повідомлення – до 10 хв.
Презентації – до 20 хв.
Конференцію супроводжуватимуть книжкові експозиції з
фонду ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва:
– виставка-калейдоскоп «“Тімірязєвка” на історичних паралелях»
– виставка-панорама «Видання Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва (2007–2017)»
Для учасників Конференції та гостей (за їх побажанням)
будуть проведені екскурсії визначними і пам’ятними місцями
м. Вінниці та організовано відвідування концертних програм.
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