
З 8 по 10 жовтня в Національній бібліотеці України                                   

імені В. І. Вернадського відбулася Міжнародна наукова конференція 

«Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку 

цифрових інформаційних ресурсів». 

Організатори конференції: Інформаційно-бібліотечна рада НАН 

України; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; Асоціація 

бібліотек України; Рада директорів наукових бібліотек та інформаційних 

центрів академій наук – членів Міжнародної асоціації академій наук. 

Вступним словом роботу конференції відкрив генеральний директор 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського В. Попик. На 

пленарному засіданні виступили генеральний директор Національної 

парламентської бібліотеки України Т. Вилегжаніна, заступник директора 

Інституту проблем реєстрації інформації НАН України член-кореспондент 

НАН України А. Крючин, куратор відділу Європейських студій Британської 

бібліотеки О. Керзюк, директор Офісу інтелектуальної свободи 

Американської бібліотечної асоціації Б. Джонс. Обговорювалися проблеми 

впровадження цифрових технологій у діяльність бібліотек, розвитку 

електронних ресурсів. 

За програмою конференції проведено семінари «Бібліометрія та бібліотека: 

світовий досвід, українська перспектива» і «Каталогізація цифрових ресурсів», 

круглий стіл «Нормативне забезпечення бібліотечно-інформаційної діяльності» 

та «Бібліографія в електронному середовищі», а також спільне засідання 

Української бібліотечної асоціації та Асоціації бібліотек України на тему: 

«Бібліотечні асоціації та цінності бібліотечної професії в цифрову еру». 

Проведено секційні засідання: 

Секція 1. Формування національного розподіленого інформаційного 

ресурсу: інтеграція та кооперація зусиль бібліотек та інформаційних центрів. 

Секція 2. Розвиток інформаційно-аналітичної діяльності в умовах 

цифрового середовища. 

Секція 3. Біографіка й біографічне читання за доби інформаційної 

революції: місце і роль бібліотек. 

Секція 4. Історико-культурні фонди бібліотек: науковий опис і 

презентація цифрового ресурсу. 

Секція 5. Нові тенденції розвитку сучасного зарубіжного 

бібліотекознавства. 

Під час конференції також відбулися виставки продукції провідних 

видавництв і книготорговельних організацій, видань НБУВ, демонстрація 

інформаційних ресурсів. 



Див. також: ексклюзивне інтерв’ю генерального директора Національної 

бібліотеки України ім. В. І. Вернадського В. Попика 5 каналу 

http://www.nbuv.gov.ua/node/883 (Міжнародна наукова конференція 

«Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку 

цифрових інформаційних ресурсів» // Національна бібліотека України 

імені В. І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua). – 2013. – 7.10; Наукова 

конференція розпочала роботу // Національна бібліотека України імені             

В. І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua). – 2013. – 9.10). 

 

 


