
Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка 

 

korolenko.kharkov.com  Сторінка 1 

Тема: «Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального 

простору» 

Інформаційний звіт про «Короленківські читання 2014» 

8 жовтня відбулася XVII Міжнародна науково-практична конференція 

«Короленківські читання–2014» на тему «Бібліотеки, архіви, музеї: 

формування цифрового регіонального простору». Партнерами конференції 

виступили Міністерство культури України, Харківська державна академія 

культури (ХДАК), Харківське обласне відділення (філія) ВГО «Українська 

бібліотечна асоціація» (ХОВ УБА). В роботі конференції брали участь 

більше 100 фахівців з 29 бібліотечних, архівних, музейних закладів та 

наукових установ України (Харків, Київ, Львів, Дніпропетровськ, Полтава, 

Суми, Івано-Франківськ, Луганська область) та Російської Федерації 

(Москва, Санкт-Петербург, Красноярськ). 

Відбулося пленарне засідання, працювали дві секції, постерна сесія. 

Ключовою проблемою конференції постало питання формування 

бібліотечного простору формату 3.0, а саме якісного цифрового контенту, 

який сучасні заклади культури представляють в світовому інформаційному 

просторі. 

На пленарному засіданні директор ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 

заслужений працівник культури України В. Д. Ракитянська представила 

пілотну модель регіонального корпоративного електронного проекту 

«Бібліотечна енциклопедія Харківщини» та запросила учасників до співпраці 

у його реалізації. З доповіддю на тему «Бібліотека як соціокультурний центр 

(на прикладі роботи залу колекцій бібліотеки іноземної літератури 

ім. М. І. Рудоміно)» виступила провідний бібліограф Всеросійської 

бібліотеки іноземної літератури ім. М. І. Рудоміно Т. К. Грекова (Москва). 

Доповіді викликали великий інтерес у присутніх. А цифровий проект 

«Бібліотечна енциклопедія Харківщини» знайшов палку підтримку у 

фахівців. 
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Традиційно на Короленківських читаннях відбувається презентація 

нових, найцікавіших видань, підготовлених харківськими фахівцями. Цього 

разу презентовані новий навчальний посібник «Система електронних 

бібліотек та баз даних: теоретико-прикладні аспекти» (доктор наук із соц. 

комунікацій, професор кафедри бібліотекознавства та соціальних 

комунікацій ХДАК Г. В. Шемаєва), видання «Пам’ятки античної культури у 

фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка. Давньогрецькі керамічні клейма IV–II ст. 

до н.е.: колекція О. В. Горілого» (доктор філол. наук, зав. відділом ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка, професор кафедри документознавства та книгознавства 

ХДАК І. Я. Лосієвський). 

На секційних засіданнях («Цифровий контент бібліотек архівів, музеїв 

у контексті інтеграції культурних і наукових надбань людства», «Документні 

пам’ятки у бібліотеках, архівах, музеях: регіональний цифровий вимір»), 

обговорювалися найактуальніші питання створення цифрових колекцій, 

використання програмного забезпечення та web-платформ для інтеграції 

унікальних ресурсів у світове медіа-середовище. Було висвітлено досвід 

бібліотек України зі створення цифрового контенту, а також розвитку 

бібліотечного сервісу, пов’язаного із наданням доступу до унікальних 

документів. Особлива увага була приділена питанням професійного навчання 

фахівців у даних напрямках діяльності бібліотек (формам підвищення 

кваліфікації, проведенню тренінгів, націлених на вдосконалення професійних 

навичок персоналу тощо), впровадженню ХДНБ ім. В. Г. Короленка 

навчально-інноваційного проекту «Школа бібліотечного журналіста». 

Зокрема, заступник директора з наукової роботи Л. В. Глазунова доповіла 

про ідею створення проекту, етапи його реалізації, цікаві майстерні фахівців 

медіа, які проходили під час навчання. 

Під час конференції відбувся сеанс віртуального (інтерактивного) 

зв’язку через SKYPE із членом правління Міжнародної асоціації 

користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних 

технологій Л. З. Рудзським, який запропонував учасникам заходу корисну 
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інформацію щодо запровадження корпоративних елементів у створенні 

цифрового бібліотечного контенту, а також в режимі чату відповів на 

питання фахівців. 

Історичний аспект бібліотечно-бібліографічної та книжкової справи, 

музейних та архівних досліджень був розкритий у доповідях фахівців ЦНБ 

ХНУ ім. В. Н. Каразіна І. К. Журавльової та О. Ю. Самохвалової «Коллекция 

редких книг о Первой мировой войне в Escriptorium Центральной научной 

библиотеке Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина», 

доктора філол. наук, зав. відділу ХДНБ ім. В. Г. Короленка, професора 

кафедри документознавства та книгознавства ХДАК І. Я. Лосієвського 

«Український книгознавець та бібліограф О. І. Черкашин: до 100-річчя з дня 

народження», канд. філол. наук, зав. сектору ХДНБ ім. В Г. Короленка 

К. В. Бондаря «Особовий фонд літературознавця та письменниці Лідії 

Яновської у фондах ХДНБ ім. В. Г. Короленка». 

Жваву дискусію викликало повідомлення бібліографа ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка, старшого лаборанта Центру краєзнавства ім. академіка 

П. Т. Тронька ХНУ ім. В. Н. Каразіна С. К. Бондаренка «Ідея економії 

читання кінця ХІХ – початку ХХ ст. у контексті дискурсу медіа і цифрового 

простору». 

Конференція проходила у день народження ХДНБ ім. В. Г. Короленка. 

Книгозбірні виповнилося 128 років. Тож учасники заходу привітали 

короленківців з цією подією. Колеги із Полтавської ОУНБ 

ім. І. П. Котляревського подарували книгу «Тарас Шевченко і Полтавщина», 

яка розкриває історію та полтавські шляхи Великого Кобзаря, з 

Дніпропетровської ОУНБ ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія 

– свої видання. 


