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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА імені В. Г. КОРОЛЕНКА
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (філія) ВГО «УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ»
Інформаційний партнер – журнал «Бібліотечний форум: історія, теорія і практика»

До 130-річчя від дня заснування Харківської державної наукової бібліотеки імені
В. Г. Короленка 12 жовтня 2016 р. відбудеться ХІХ міжнародна науково-практична
конференція «Короленківські читання 2016» за темою «Бібліотеки, архіви, музеї:
інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору».
У межах конференції заплановано:
 пленарне та секційні засідання;
 круглий стіл «Молода бібліотечна наука» молодих дослідників спільно з
Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених ХДАК за
підсумками ІІІ регіонального конкурсу наукових робіт та інноваційних проектів імені
Л. Б. Хавкіної «Бібліотеки, їх організація і техніка» (детальніше про конкурс на блозі
«Регіональний конкурс імені Л. Б. Хавкіної»: http://khavkinakonkurs.blogspot.com/);
 презентація демоверсії електронного ресурсу «Бібліотечна енциклопедія
Харківщини»;
 презентації нових професійних видань, книжкових експозицій;
Пленарне засідання
Бінарний тренінг «Соціальні медіа та крос-медійна платформа як інструмент
інформаційно-інтеграційного процесу»
Тренери: Лідія Андріївна Поперечна, керівник прес-служби Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України; Олег Володимирович
Соцков, методист відділу науково-методичної роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка.
Секція 1 «Бібліотеки, архіви, музеї і сучасне наукове середовище: елементи
взаємодії»
Модератори: Алла Анатоліївна Соляник, завідувач кафедри документознавства та
книгознавства, професор Харківської державної академії культури, доктор
педагогічних наук; Людмила Володимирівна Глазунова, заступник директора з
наукової роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка, кандидат наук із соціальних комунікацій.
Обговорюватимуться такі питання:
 Партнерство бібліотек, архівів, музеїв у контексті наукової інтеграції
 Сучасний читач – користувач: зміна моделі роботи з інформацією
 Диверсифікація електронної системи наукових комунікацій
 Національні та міжнародні проекти доступу до наукової інформації
 Ресурси для науки: контент, сервіси, просування
 Електронні енциклопедії та словники: веб-сегмент бібліотек, архівів, музеїв
 Електронні наукові архіви та бібліометричні бази даних: аналіз використання
 Наукові дослідження бібліотек, архівів, музеїв: прикладні аспекти





Інформаційно-аналітична підтримка науки
Бібліотеки, архіви, музеї і електронне краєзнавство
Історико-бібліотекознавча та історико-бібліографічна спадщина у сучасному
інформаційному просторі.

Реєстраційна форма (секція 1): http://bit.ly/2bwamGi
Матеріали надсилати на адресу: e-mail: nmo.hdnb@yandex.ua
Координатори: Людмила Володимирівна Глазунова, заступник директора з наукової
роботи ХДНБ ім. В.Г. Короленка, тел.: (057)731–11–01; Олена Петрівна Куніч, завідуюча
відділом науково-методичної роботи ХДНБ ім. В.Г. Короленка, тел. (095) 0669609, e-mail:
nmo.hdnb@yandex.ua .
Секція 2 «Пам’ятки друку та писемності у бібліотеках, архівах, музеях: формування
колекцій, інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору»
Модератори: Ігор Якович Лосієвський завідувач науково-дослідного відділу
документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка,
професор кафедри документознавства та книгознавства Харківської державної академії
культури, доктор філологічних наук; Віктор Васильович Сєдих доцент кафедри
документознавства та книгознавства Харківської державної академії культури, кандидат
педагогічних наук.
Обговорюватимуться такі питання:
 Формування та збереження національної історичної пам’яті: місце та роль
бібліотек, архівів, музеїв
 Міжнародне співробітництво бібліотек, архівів, музеїв у формуванні і розкритті
колекцій пам’яток друку та писемності
 Формування і розкриття колекцій та зібрань книжкових пам'яток світового,
національного та регіонального значення
 Формування архівних фондів особового походження, архівних колекцій
 Актуальні проблеми наукового описування документних пам'яток
 Традиційні та інноваційні форми розкриття колекцій документних пам'яток
 Пам'ятки друку та писемності в електронних архівах, бібліотеках, колекціях
 Акумуляція та відображення в державних інформаційних системах інформації про
склад, зміст і переміщення Музейного фонду України
 Відкриття музейних колекцій в онлайн-доступі
 Збереження національного культурного надбання в частині документних ресурсів
Реєстраційна форма (секція 2): http://goo.gl/forms/kGWjqGKUbx
Матеріали надсилати на адресу: ork@korolenko.kharkov.com
Координатор:
Ольга Ярополківна Ісаєнко, завідуюча сектором науково-дослідного відділу
документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка, тел.:
(057)731–11–01, e-mail: ork@korolenko.kharkov.com.
Регламент роботи: пленарне засідання – доповіді до 15 хвилин; секції – доповіді,
виступи, повідомлення до 10 хвилин.

Робочі мови: українська, англійська, російська.
Термін подання заявок на конференцію – до 15 вересня 2016 р.
Передбачається публікація збірника матеріалів конференції.
Умови подання матеріалів для публікації
1. Матеріали надсилаються в електронному вигляді у текстовому редакторі Word 972003 (обсяг: не більше 12 сторінок формату А 4; поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3
см, праве – 1,5 см.; шрифт – Times New Roman, кегль 14; інтервал – 1,5). Нумерувати
сторінки не потрібно.
2. Ілюстрації, рисунки, діаграми мають бути розміщені безпосередньо в тексті
доповіді та дублюватися у форматі TIFF 300 dpi.
3. Послідовність розташування тексту на сторінці: індекс УДК, назва доповіді
(прописними літерами, кегль 14) – прізвище, ім'я, по батькові автора – повна назва
закладу, країна, місто, анотація та ключові слова трьома мовами (укр., англ., рос.), текст
доповіді, список використаних джерел до тексту доповіді (за алфавітом, відповідно до
чинних стандартів, мовою оригіналу).
Участь у конференції безкоштовна. Витрати на відрядження за рахунок направляючої
сторони.
Контакти оргкомітету:
Валентина Дмитрівна Ракитянська, голова оргкомітету, директор ХДНБ
ім. В. Г. Короленка, голова президії Харківського обласного відділення ВГО «Українська
бібліотечна асоціація», заслужений працівник культури України; (057) 731–11–01; e-mail:
rvd@korolenko.kharkov.com;
Людмила
Володимирівна
Глазунова,
заступник
директора
ХДНБ
ім. В. Г. Короленка з наукової роботи, канд. наук із соц. комунікацій;
(057) 731–11–01; e-mail: milaglazunova@gmail.com;
Ігор
Якович
Лосієвський,
завідуючий
науково-дослідним
відділом
документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка,
професор ХДАК, доктор філол. наук, заслужений працівник культури України; тел.: (057)
731–11–79; е-mail: ork@korolenko.kharkov.com;
Олена Петрівна Куніч, завідуюча відділом науково-методичної роботи ХДНБ
ім. В. Г. Короленка; тел.: (057) 731-32-27; e-mail: nmo.hdnb@yandex.ua;
Наталія
Іванівна
Капустіна,
завідуюча
кабінетом
бібліотекознавства
ім. Л. Б. Хавкіної
ХДНБ ім. В. Г. Короленка;
тел.:
(057)
731-15-80;
e-mail:
oonir.hdnb@yandex.ua ;
Ольга Олександрівна Косачова, старший викладач ХДАК, голова Наукового
товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених ХДАК, канд. наук із соц.
комунікацій: e-mail: kosachevaolgaaleks@yandex.ru.

