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Тема: «Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному 

інформаційному просторі» 

Інформаційний звіт про «Короленківські читання 2012» 

11 жовтня 2012 року Харківською державною науковою бібліотекою 

ім. В.Г. Короленка спільно з Харківською державною академією культури, за 

підтримки Міністерства культури України, Харківського обласного 

відділення Української бібліотечної асоціації та Асоціації сучасних 

інформаційно-бібліотечних технологій проведено XV всеукраїнську науково-

практичну конференцію «Короленківські читання 2012». Цього року тема 

конференції: «Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному 

інформаційному просторі». У науковому заході взяли участь 190 

представників наукових, обласних, галузевих і бібліотек вищих навчальних 

закладів, музейних і архівних установ України. Серед них – провідні фахівці 

бібліотек Російської Федерації і Польщі, фахівці НБУ ім. В. І. Вернадського, 

Кримської республіканської установи «Універсальна наукова бібліотека ім. 

І.Я. Франка», Харківської, Рівненської, Дніпропетровської обласних 

універсальних наукових бібліотек. Вперше в конференції взяли участь колеги 

з бібліотеки Технічного університету м. Лодзь (Польща), Курської обласної 

наукової бібліотеки ім. М.М. Асєєва (Російська Федерація), Полтавського 

університету економіки і торгівлі. Було заявлено 54 доповіді і повідомлення, 

виступили 46 доповідачів. 

Під час пленарного та чотирьох секційних засідань («Корпоративне 

формування й інтеграція інформаційних ресурсів», «Створення 

корпоративного інформаційного простору бібліотечних послуг та сервісів», 

«Формування інфраструктури професіональних комунікацій», «Бібліотеки, 

архіви, музеї: соціокомунікаційний обмін») розглянуто комплекс питань, 

пов’язаних із розвитком бібліотечного корпоративного руху в Україні, а 

саме: кооперативне формування фондів; створення повнотекстових 

електронних колекцій, спільних баз даних, каталогів та інших інформаційних 

продуктів; спільне інформаційне обслуговування користувачів; соціальні 
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програми і проекти бібліотек; забезпечення доступу користувачів до 

корпоративних ресурсів через телекомунікаційні мережі; проведення 

спільних наукових досліджень і заходів тощо. 

Вперше на конференції було організовано постерну сесію 

«Електронний каталог як ресурс та послуга», на якій експонувалися доповіді-

презентації співробітників харківських бібліотек. Проведено майстер-клас 

«Особливості та техніка підготовки і проведення тренінгів» (модератор − 

менеджер тренінгових центрів Всеукраїнської програми «Бібліоміст» О.В. 

Башун). Відбулися презентації видань доцента кафедри бібліографознавства 

та інформаційно-бібліографічної діяльності Харківської державної академії 

культури, доктора наук із соціальних комунікацій В.А. Маркової «Книга в 

соціально-комунікативному просторі: минуле, сучасне, майбутнє» та доцента 

кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій Харківської державної 

академії культури, кандидата педагогічних наук О.М. Кобєлева 

«Інформаційна аналітика в структурі бібліотечної діяльності в Україні». 

Перший випуск інформаційного бюлетеня «Вісник Дніпропетровської 

бібліотечної асоціації» представила заступник директора Дніпропетровської 

ОУНБ ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія Т.О. Абраїмова. 

Учасники наукової конференції ознайомилися з книжковими 

виставками «Бібліотеки в інформаційному просторі: взаємодія та 

партнерство», «Бібліотеки світу сьогодні, завтра і завжди»,  «Україна 

бібліотечна», «УБА – лідер громадського професійного руху». 

За підсумками роботи конференції були прийняті рекомендації, у яких 

наголошено на необхідності створення гнучкого механізму управління 

процесами корпоративної взаємодії між бібліотеками, що дозволить 

вирішити питання ефективної участі бібліотек у виконанні спільних завдань, 

зміцнить їх інформаційні, технологічні, соціокультурні, науково-методичні 

зв'язки, сприятиме створенню нових моделей інтеграції. 


