Міністерство культури України
Державна бібліотека України для юнацтва
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Навчання без міркування – даремне,
міркування без навчання – небезпечне
Конфуцій
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Київ 2015

18 травня

Державна бібліотека України для юнацтва,
просп. 40-річчя Жовтня, 122/1; тел. 257-53-54
10 - 00 – Реєстрація учасників навчання
11- 00 – Вступне слово
Георгій Анатолійович САПРИКІН,
директор ДБУ для юнацтва,
канд. пед. наук, доцент
Ольга Степанівна БОРОДАВКА,
начальник навчально-методичного відділу
Інституту післядипломної освіти НАККіМ
11-10 – Бібліограф 2.0. Огляд програм бібліографічних менеджерів
Тетяна Олексіївна ЯКУШКО,
заступник директора
по роботі з електронними ресурсами ДБУ для юнацтва
11- 40 – Електронні ресурси Державної науково-педагогічної бібліотеки
Ольга Віталіївна УГЛОВА,
молодший науковий співробітник відділу
наукової інформаційно-бібліографічної діяльності
Державної науково-педагогічної бібліотеки України
ім. В. Сухомлинського
12 -10 – Бібліографічна продукція ДБУ для юнацтва: минуле та сьогодення
Світлана Миколаївна НАСТЕНКО,
завідувач відділу
інформаційно-бібліографічної роботи ДБУ для юнацтва

12 - 40 – Бібліотеки Азії – очима українських бібліотекарів: спостереження та роздуми
Георгій Анатолійович САПРИКІН,
директор ДБУ для юнацтва,
канд. пед. наук, доцент
13 - 00 – Перерва
14 - 00 – Мережеві технології як засіб модернізації бібліотечно-інформаційного обслуговування юнацтва
Євгенія Володимирівна КУЛИК,
аспірант НБУ ім. В. Вернадського
14 - 30 – Використання та бібліографічний опис відеоресурсів Інтернет
Людмила Григорівна ВИНОГРАДОВА,
завідувач відділу по роботі з електронними ресурсами
ДБУ для юнацтва
15 - 00 – Бібліотечні засоби формування медіакомпетентності з
авторського права у юнацтва та молоді
Тетяна Павлівна СОПОВА,
заступник директора з науково-методичної роботи
ДБУ для юнацтва
15 - 30 – «Бібліотекар може!» (про участь ДБУ для юнацтва у проекті
Української бібліотечної асоціації з розвитку туризму «Як тебе не
любити, Києве мій»)

19 - 20 травня

21 травня

Національна парламентська бібліотека України,
вул. Набережно-Хрещатицька, 1; тел. 278 - 85 -12
Участь у семінарі «Науково-бібліографічна діяльність бібліотек:
сучасний стан і тенденції розвитку»

Голосіївська централізована бібліотечна система,
вул. Бубнова, 9; тел. 257 - 23 - 68
10 - 00 – Бібліографічна панорама ідей

Ліна Марківна КОБИЛКО,
бібліограф Голосіївської ЦБС

Наукова бібліотека Національного університету
«Києво-Могилянська академія»,
вул. Сковороди, 2; тел. 425 - 60 - 55
14 - 00 – Екскурсія бібліотекою

22 травня

14 - 30 – Про бібліографічну роботу бібліотеки НаУКМА
Тетяна Олексіївна ПАТРУШЕВА,
завідувач відділу бібліографії Наукової бібліотеки
Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Державна бібліотека України для юнацтва
просп. 40-річчя Жовтня, 122/1; тел. 257 - 53 - 54
10 - 00 – RDA. Умови та можливості використання правил
бібліографічного опису для цифрового середовища. Стратегічні
плани та проекти Української бібліотечної асоціації
Оксана Миколаївна БРУЙ,
заступник директора
Національної наукової медичної бібліотеки України

11 - 30 – Редагування інформаційних матеріалів бібліотек України
для юнацтва(коректурні знаки)
Катерина Іванівна ТИШКЕВИЧ,
старший викладач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю
Київського університету ім. Б. Грінченка
11 - 00 – Come Write In! Приходь та пиши! Бібліотека для
письменників
Світлана Петрівна СЕМЕНОВА,
методист ДБУ для юнацтва
12 - 30 – Зона відповідальності бібліографа у формуванні
інформаційної культури юнацтва та молоді
Галина Миколаївна БУРКАЦЬКА,
головний бібліограф
відділу інформаційно-бібліографічної роботи
ДБУ для юнацтва
13 - 00 – Перерва
14 - 00 – Круглий стіл «Нове в бібліографічній діяльності юнацьких
бібліотек»
15 - 00 – Печа-куча
16 - 00 – Підведення підсумків навчальної програми
Ольга Степанівна БОРОДАВКА,
начальник навчально-методичного відділу
Інституту післядипломної освіти НАККіМ
БАЖАЄМО УСПІХІВ У РОБОТІ!
У програмі можливі зміни і доповнення

