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Теми для обговорення:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бібліотека ВНЗ : проблеми функціонування, тенденції розвитку за сучасних умов;
Інноваційний розвиток вищої освіти та бібліотеки;
Роль бібліотек у підвищенні якості освіти;
Актуальні питання організації обслуговування іноземних студентів у бібліотеках
ВНЗ;
Вклад бібліотек ВНЗ у створення електронної бібліотеки України;
Проблеми формування і збереження інформаційних ресурсів у бібліотеках: шлях
онлайнового документу, його збереження, статистика використання;
Статистика як віддзеркалення сучасної діяльності бібліотеки;
Бібліотека як "третє місце;"
Бібліотека як центр екологічної освіти та екологічного виховання.

Робочі мови: українська, російська.
Планується друк матеріалів конференції.
Проїзд, проживання за рахунок учасників.

Заявку на участь у семінар-нараді просимо надіслати до 1 вересня 2014 року за
адресою:
•
•
•
•

Електронною поштою: metodist@library.univer.kharkov.ua або cnb@karazin.ua з
позначкою "на семінар-нараду";
Факсом: (057)705-12-55
Поштою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна
Телефон для довідок: (057)707-52-24; (057) 707-52-86
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У СЕМІНАРІ (MS Word)

Вимоги до оформлення статті:
Шрифт:
Інтервал
міжрядковий
Поля
Обсяг
УДК
Прізвище,
ініціали
Назва організації,
місто
Назва статті

Times new Roman, 14 пт
одинарний
20 мм (з усіх боків)
до 12 сторінок
у лівому верхньому кутку; 12 пт, прописними
у лівому верхньому кутку; 12 пт, малими, напівжирним
курсивом
у лівому верхньому кутку; 12 пт, малими, курсивом
через 1 інтервал від попереднього рядка, напівжирними,
прописними, по центру

Анотація, ключові
через 1 інтервал від назви статті, 12 пт, курсивом
слова
через 1 інтервал від попереднього рядка, вирівнювання по
Текст
ширині
Список
через 1 інтервал від попереднього рядка під заголовком
літератури
ЛІТЕРАТУРА, за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, 12 пт
Посилання
у квадратних дужках [1, с.54]
Без нумерації
сторінок
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ПРОГРАМА

м. Харків, 22-25 вересня 2014 р.

22 вересня 2014 р.
Центральна наукова бібліотека Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна
(майдан Свободи, 4)
8.00 – 19.00 Реєстрація учасників наради (хол 7-го поверху ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна)
Знайомство з ЦНБ. Екскурсії бібліотекою
12.00-13.00 Перерва на обід (кафе «Бункер», цокольний поверх ХНУ імені В.Н. Каразіна,
хімічна сторона університету)

23 вересня 2014 р.
Центральна наукова бібліотека Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна
(майдан Свободи, 4)
8.30 – 10.00 Реєстрація учасників наради (хол 4-го поверху ХНУ імені В.Н. Каразіна)
УВАГА! У холі 4-го поверху працює виставка-презентація видавництв України
10.00 – 10.30 Відкриття семінару-наради директорів бібліотек внз III-IV рівнів
акредитації Київського і Харківського методичних об'єднань
(Зал засідань Ученої ради, 4-й поверх ХНУ імені В.Н. Каразіна)
Вітальне слово учасникам наради першого проректора з наукової роботи
ХНУ імені В.Н. Каразіна В.О.Катрича
10.30 – 14.00 Робота семінару-наради (Модератори: Н.В. Якуніна, І.К. Журавльова)
1.

Статистика як віддзеркалення сучасної діяльності бібліотек внз.
Якуніна Н.В., завідувач НМВ Наукової бібліотеки імені М. Максимовича
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2.

Бібліотеки Харківського методичного об'єднання сьогодні.
Лазаренко Н.І., завідувач НМВ Центральної наукової бібліотеки Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна

3.

Єдиний бібліотечний простір – єдина картка читача у бібліотеках внз міста Харкова.
Журавльова І.К., директор , Бабічева О.Г., заступник директора Центральної
наукової бібліотеки Харківського національного університету імені
В.Н.Каразіна

4.

Бібліотека як «Третє місце».
Цимбалюк С.Я., директор,Кочур М.І., начальник відділу Наукової бібліотеки
Національного університету державної податкової служби України, м. Ірпінь

12.00 – 12.30 Перерва на каву
12.30
5.

Презентація книг видавця Савчука О.О. , що створені за співробітництва з ЦНБ
ХНУ імені В.Н. Каразіна
Корпоративний проект „Метабібліографія Харківщини”: стан реалізації, перспективи
розвитку.
Глазунова Л.В., заступник директора, Антонова В.Р., завідувач сектора
Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка

6.

Бібліотека у структурі наукових комунікацій.
Назаровець С.А., заступник директора Наукової бібліотеки Національного
університету «Києво-Могилянська академія»

7.

Навчально-наукова серія «Бібліотека еколога»: досвід, проблеми та перспективи.
Некос А. Н., доктор географічних наук, в.о. завідувача кафедри екологічної
безпеки та екологічної освіти екологічного факультету, Максименко Н.В.,
кандидат географічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри моніторингу
довкілля та природокористування екологічного факультету, Крайнюков О. М.,
доктор географічних наук, доцент кафедри екологічної безпеки та екологічної
освіти екологічного факультету, Уткіна К. Б., кандидат географічних наук,
доцент кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти екологічного
факультету

8.

Студентські ініціативи з формування free library “ECOLOGY”.
Широкоступ С., магістр, голова студентського профбюро екологічного
факультету

14.00 – 15.00 Перерва на обід (кафе «Бункер», цокольний поверх ХНУ імені В.Н. Каразіна,
хімічна сторона університету)
15.00 – 18.00 Екскурсія до Екопарку (автобус від головного входу Університету, майдан
Свободи, 4)

24 вересня 2014 р.
Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету "ХПІ"
(вул. Червонопрапорна, 16, Новий корпус НТБ, Конференц-зал, к.63)
9.30 – 10.00 Реєстрація учасників (хол, 1-й поверх)
10.00 – 13.30 Семінар «Від інтеграції ресурсів до інтеграції технологій»
Вступне слово – Семененко Л.П., директор НТБ НТУ «ХПІ»
1.

Комплексні рішення як стратегія розвитку бібліотек.
Главчева Ю.М., заступник директора НТБ НТУ «ХПІ»

2.

Інформаційні електронні сервіси в сучасній бібліотеці.
Мітряєв С. А., спеціаліст з IT технологій, м. Харків

3.

Хмарні сервіси для обміну інформацією та спільної роботи: Office 365.
Мирошник О.В., спеціаліст з ліцензування програмного забезпечення фірми
SOLTI, м. Харків

11.30 – 12.00 Перерва на каву
4.

Використання програмного забезпечення Microsoft в системі інформаційного
обслуговування користувачів бібліотек.
Свириденко О., керівник відділу з роботи з закладами освіти і науки,
Майкрософт Україна в Microsoft in Education, м. Київ

5.

Елементи технологічної взаємодії різних АБІС.
Рудзський Л.З., член Правління Міжнародної Асоціації ЕБНІТ, м. Київ

6.

Український індекс наукового цитування.
Соловяненко Д.В., координатор проектів «Наукова періодика України»,
«УІНЦ» м. Київ

13.30 – 15.30 Дружня зустріч за філіжанкою кави
16.00 – 17.30 Урочисте відкриття нової будівлі Науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ»
17.30 Екскурсії Науково-технічною бібліотекою

25 вересня 2014 р.
Наукова бібліотека Харківського національного університету радіоелектроніки
(просп. Леніна, 14, Великий читальний зал, 4-й поверх, ауд. 443)
10. 00 – 12. 00 Круглий стіл «Бібліотека і якість освіти»
Вітальне слово учасникам семінару – Лєсна Н. С., в.о. ректора Харківського
національного університету радіоелектроніки
Модератор – Грищенко Т. Б., директор НБ ХНУРЕ
1.

Європейські вимоги до якості підготовки бібліотечних фахівців.
Соляник А. А., доктор педагогічних наук, професор кафедри
документознавства та книгознавства Харківської академії культури

2.

Передумови впровадження системи менеджменту якості у бібліотеці університету.
Нікітенко О. М., доцент кафедри Метрології та вимірювальної техніки
Харківського національного університету радіоелектроніки

3.

Інновації у бібліотечній діяльності зі створення науково-освітніх ресурсів.
Пасмор Н. П., директор Наукової бібліотеки Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого

4.

Якісне управління сучасною бібліотекою в умовах інноваційного розвитку.
Ніколаєнко Н. М., директор Наукової бібліотеки Української інженернопедагогічної академії

5.

Якість бібліотечних ресурсів: проект самооцінювання електронного каталога.
Етенко Н. Ю., учений секретар Наукової бібліотеки Харківського національного
університету радіоелектроніки

12.30 – 13.00 Підведення підсумків роботи наради
13.00 – 14.00 Перерва на обід
14.00 – 17.00 Знайомство з досвідом роботи бібліотек Харкова
 ЦНБ ХНУ імені В.Н. Каразіна (майдан Свободи, 4; вул. Університетська, 23)
 НТБ Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «ХАІ»
(вул. Чкалова, 17)
 НТБ Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
(просп. Леніна, 9а)
 НБ Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (вул.
Пушкінська, 77)
 НБ Харківського національного медичного університету (просп. Леніна, 4, Корп. Б)
 Бібліотека Харківської державної академії культури (Бурсацький узвіз, 4)
17-00

Від'їзд учасників наради

