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ОРГАНІЗАТОРИ	КОНФЕРЕНЦІЇ	
Національна парламентська бібліотека України 
за сприяння Міністерства культури України 

ОРГКОМІТЕТ:	

Голова:		Вилегжаніна	Тамара	Ізмайлівна,	
генеральний директор 

Члени	Оргкомітету:	
Бакан Світлана Федорівна, 

заступник генерального директора 
 

Ігнатецька Ірина Анатоліївна, 
завідувач редакційно-видавничого відділу 

 
Кириченко  Галина Семенівна, 

заступник генерального директора 
 

Розколупа Наталія Іванівна, 
учений секретар 

 
Савіна Зоя Іванівна, 

заступник генерального директора 
 

Селіверстова Ольга Михайлівна, 
заступник генерального директора 

 
Цуріна Інна Олексіївна, 

завідувач науково-методичного відділу 

	

Інформаційна	підтримка	

журнал	«	Бібліотечна	планета»	
	
	
	
	
	
  



19  травня (четвер) 
                    
10:00 –11:00        Реєстрація учасників конференції  
                             (Національна парламентська бібліотека України, 
                             вул. Михайла Грушевського, 1,  вестибюль)   
 
11:00–13:00        Урочисте засідання, присвячене 150-річчю  
                             від дня заснування  Національної    
                             парламентської бібліотеки України 

     (загальний читальний зал № 1) 
             
            
 

20  травня (п’ятниця) 
 (вул. Набережно-Хрещатицька, 1,  3-й поверх,  конференц-зал)     
 

 
09:00 – 11:15     Пленарне засідання 
 
     
 Модератори:    Т. І. Вилегжаніна, генеральний директор             
                             Національної парламентської   
                             бібліотеки України 
                              
                             Н. І. Розколупа,  учений секретар        
                             Національної парламентської   
                             бібліотеки України 
               
  Доповіді:                          

 Оновлення і модернізація бібліотек  як   
 пріоритет державної  культурної політики                          

Л. С. Нікіфоренко, начальник 
управління соціокультурного 
розвитку регіонів Міністерства 
культури України                                          

 
Національна парламентська бібліотека   
України: працюємо на майбутнє 

Т. І. Вилегжаніна, генеральний 
директор Національної парла- 
ментської бібліотеки України 

 
 



Наукові дослідження як фундамент    
розвитку бібліотек 

З. І. Савіна, заступник генерального 
директора Національної  парламент- 
ської бібліотеки України 

 
Науково-бібліографічна діяльність 
Національної  парламентської бібліотеки 
України: історія і сучасність 

В. О. Кононенко, завідувач відділу  
Національної парламентської 
бібліотеки України 

 
Методична служба Національної парламент-
ської бібліотеки України як аналітико-інфор-
маційний центр публічних бібліотек України 

І. О. Цуріна, завідувач відділу  
Національної парламентської 
бібліотеки України 

 
Електронна бібліотека «Культура України»: 
досягнення і нові напрями діяльності 

С. Ф. Бакан, заступник генерального 
директора Національної парламент-
ської  бібліотеки України 

 
Книжкові пам’ятки в академічних бібліотеках: 
проблеми підготовки Державного реєстру  
книжкових пам’яток України 

Г. І. Ковальчук,  директор 
Інституту книгознавства 
Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського, доктор 
історичних наук, професор 
К. В. Лобузіна, керівник 
Центру бібліотечних електронних 
ресурсів і технологій  Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вер-
надського, доктор наук із соціаль- 
них комунікацій 

 



План реалізації  Стратегії  розвитку бібліотечної 
справи  в Україні 

І. О.  Шевченко, президент УБА, 
директор Інституту післядипломної 
освіти НАКККіМ, кандидат   
педагогічних  наук, доцент 

11:15 – 11:30    Кава-пауза 
 

11:30 – 13:30    Продовження пленарного засідання  

     Доповіді:                          
Сучасні тенденції роботи з бібліотечними 
кадрами 

В. О. Мудроха, завідувач відділу                       
Львівської  національної наукової   
бібліотеки України  імені  В. Сте-
фаника 

Внесок  ХДНБ ім. В. Г. Короленка як важливого          
методичного центру України в неформальну       
освіту фахівців і користувачів 

В. Д. Ракитянська, директор          
Харківської  державної наукової          
бібліотеки  імені В. Г. Короленка 

Миколаївська обласна універсальна наукова  
бібліотека: стратегічні напрями та професійні  
орієнтири розвитку 

 В. В. Агаркова,   директор  
Миколаївської  обласної  універсальної 
наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова 

Організаційно-правові засади співпраці    
українських бібліотек в інформаційному    
суспільстві  

О. З. Клименко , старший науковий                      
співробітник Інституту бібліотеко-
знавства Національної  бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського, 
кандидат  історичних  наук, доцент                                  

 
 
 



Інноваційні методи обслуговування читачів з        
вадами зору в Центральній спеціалізованій     
бібліотеці для сліпих імені М. Островського     

М. В. Потеляхіна , завідувач відділу  
Центральної спеціалізованої бібліо-
теки для сліпих імені М. Островського 

 
Бібліотеки Одещини: реформування з погляду      
нових реалій сучасності                     

Ю. С. Амельченко, директор 
Одеської  обласної  універсальної     
наукової бібліотеки імені М.  Гру-
шевського 

Імідж бібліотеки як фактор її розвитку 
Т. В. Кулієва, заступник директора     
Державної науково-педагогічної    
бібліотеки України  імені В. О. Сухо-
млинського, кандидат наук із 
соціальних комунікацій 

	
Бібліотека як осередок творчих зустрічей 

Я. І. Дзісяк, викладач  
Чортківського коледжу економіки  
і підприємництва, кандидат 
історичних наук 

	
Перекладна польська літературно-художня 
книга в Україні  1991 – 2015 рр.:  проблеми 
видання, тематичний репертуар 

Л. Б. Сирота, асистент кафедри      
бібліотекознавства і бібліографії 
Львівського національного  універ-
ситету  імені Івана Франка, 
кандидат філологічних наук  

 
13:30–14:15       Перерва на обід 
                                   
14:15 –16:00      Круглий стіл   «Бібліотеки України: стратегія       

    змін»                          
Модератор:       Н. І. Розколупа,  учений секретар         

Національної  парламентської бібліотеки 
України 

16:00 – 16:15     Підбиття підсумків конференції          


