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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. В. Г. КОРОЛЕНКА 

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ 

ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (філія)  

ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ 

Партнери: журнал «Бібліотечний форум: історія, теорія і практика», 

корпорація «Ранок» 

 

Запрошуємо взяти участь у ХХV Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Короленківські читання 2022» за темою «Бібліотеки, архіви, 

музеї: впровадження змін в умовах невизначеності». Захід відбудеться  

22 –23 вересня 2022 р. у гібридному форматі.  

 

Напрями роботи 

 

Напрям 1 

Бібліотеки, архіви, музеї: відповідність викликам сучасності, 

компетентності цифрового часу  

 

 Бібліотеки, архіви, музеї: стратегії оновлення.  

 Бібліотека – освітньо-культурний хаб.  

 Відкритість, інклюзивність, мультифункціональність простору. 

Громадські ініціативи. Партнерство. 

 Цифрова інклюзія. 

 Інтерактивність обслуговування. Е-обслуговування. Мобільна бібліотека 

– мобільна послуга. 

 Бібліотеки, архіви, музеї у цифровому світі науки: можливості і 

проблеми. 

 Цифрові компетентності бібліотекарів і користувачів. 

 Отримання і захист даних. Дата-грамотність. 

 Консолідація доступу до знань: від локальних до світових проєктів. 

 Читання і книга: контент та формати. 

 Інтерактивні практики навчання. 

 Команда професіоналів: синергія, адаптивність, конструктивна 

комунікація.  

 

Реєстраційна форма: https://forms.gle/3n2ML7FpD39WzXJp6 

Матеріали надсилати на адресу: nmr.hdnb@gmail.com. 
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Напрям 2 

Архівні, книжкові та інші документні пам’ятки у фондах бібліотек, 

архівів та музеїв: сучасне визначення проблеми 

 

 Державний реєстр національного культурного надбання: проблемні 

питання. 

 Експертиза цінності документних пам'яток з державних, громадських та 

приватних колекцій і зібрань.  

 Фонди та колекції документних пам’яток у бібліотеках, архівах і музеях 

України: актуальні питання наукового описування та розкриття. 

 Науковий потенціал фондів та колекцій книжкових пам'яток та шляхи 

його розкриття. 

 Спеціалізація роботи зі зберігання документних пам’яток: інноваційні 

формати. 

 Проблеми цифрової репрезентації документних пам'яток та пам'яткових 

комплексів.  

 Інноваційні форми репрезентації колекцій документних пам'яток. 

 Особливості комунікації з власниками документних пам'яток та 

пам'яткових колекцій. 

 Специфіка роботи з документними пам’ятками та їх використання в 

дистанційному форматі.  

 

Реєстраційна форма: https://forms.gle/63Vq8G9L7dzNYJLb7 

Матеріали надсилати на адресу: ndvkhdnb@gmail.com. 

 

23 вересня 

 

Тренінг «Цифрові інструменти, інтерактивні практики у роботі з 

молоддю» 

Тренери – Катерина Вірютіна, завідувачка сектору відділу науково-

методичної роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка; Олена Скаченко, 

завідувачка відділу наукової комунікації і публікаційної діяльності 

наукової бібліотеки Київського національного університету культури і 

мистецтв (КНУКіМ). 

Реєстраційна форма: https://forms.gle/8VXdSrUpEVvAa1zS8. 

 

Всеукраїнський Digital інтелектуальний студентський батл 

«#LibraryDay_2022: Бібліотека. Читання. Успіх» з нагоди Всеукраїнського 

дня бібліотек.  

Співорганізатор: Наукова бібліотека КНУКіМ.  

Реєстраційна форма: https://forms.gle/fMaBHWNRqenEGJen7. 

Питання надсилати на адресу: nmr.hdnb@gmail.com. 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

Термін подання заявок на участь у конференції (у т. ч. без доповіді, для 

отримання сертифіката), тез доповідей – до 1 липня 2022 р. 
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Учасники отримають сертифікати. 

Передбачається публікація електронного збірника матеріалів конференції. 

 

Умови подання матеріалів до збірника «Короленківські читання 

2022»: 

1. Матеріали надсилаються в електронному форматі у текстовому 

редакторі Word 97-2003 (обсяг: не більше 5 сторінок формату А4; 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. Послідовність розташування тексту на сторінці: індекс УДК, назва 

доповіді (прописними літерами, кегль 14), прізвище, ім'я, по батькові автора, 

посада, повна назва закладу, країна, місто, анотація та ключові слова двома 

мовами (українською, англійською), текст, список бібліографічних посилань (за 

алфавітом, за ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання», мовою оригіналу). 

 

Участь у конференції безкоштовна.  

 

Оргкомітет: 

 

Наталя Валентинівна Петренко (голова), директор 

ХДНБ ім. В. Г. Короленка; (057) 731–11–01; е-mail: navapetrenko@gmail.com; 

Алла Анатоліївна Соляник, професор кафедри інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи, доктор педагогічних наук, декан факультету 

соціальних комунікацій і музейно-туристичної діяльності ХДАК; (057)731–13–

88; е-mail: allasolyanik164@gmail.com; 

Людмила Володимирівна Глазунова, заступник директора з наукової 

роботи ХДНБ ім. В. Г. Короленка, кандидат наук із соціальних комунікацій, 

голова Харківського відділення Української бібліотечної асоціації; е-mail: 

milaglazunova@gmail.com; 

Ігор Якович Лосієвський, завідуючий науково-дослідним відділом 

документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів ХДНБ 

ім. В. Г. Короленка, професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи ХДАК, доктор філологічних наук, заслужений працівник культури 

України; е-mail: ndvkhdnb@gmail.com; 

Олена Петрівна Куніч, завідуюча відділом науково-методичної роботи 

ХДНБ ім. В. Г. Короленка; (057)731–32–27; 095–789–6296; e-mail: 

nmr.hdnb@gmail.com. 
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