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Львів   2018               

    Секція 1
ІНФОРМАЦІЙНА ТА БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА

Понеділок, 21 травня, о 10.30  год.
ЛНУ ім. І. Франка, 
 вул. Валова, 18,  ауд. імені Володимира Труша
 
Голова секції – доц. Демчук Н.Р.
Секретар секції – Катеринюк А.

Клеіна Катерина (КМБ-21)
Взаємодія мистецтва кіно та книги у формуванні читацького інтересу 
Науковий керівник – Біловус Галина Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент

2. Остапик Дарія (КМБ-21)
Бенчмаркінг (benchmarking) як ефективний засіб управління змінами в бібліотеці  
Науковий керівник – Біловус Галина Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент

3. Волковецька Романа  (КМБ-31)
Перша Львівська медіатека як інтерактивний публічний простір (із досвіду ЦБ для дорослих імені Лесі Українки м. Львова)
Науковий керівник – Цвіркун Ірина Олександрівна, старший викладач

4. Шпак Мирослава  (КМБ-31)
Система обслуговування студентів-іноземців (на прикладі НБ ЛНМУ імені Данила Галицького)
Науковий керівник – Цвіркун Ірина Олександрівна, старший викладач

5. Боршовська Анна (КМБ-31)
Організація надання платних послуг у бібліотеці вищого навчального закладу (на прикладі НБ ЛНУ імені Івана Франка)
Науковий керівник – Цвіркун Ірина Олександрівна, старший викладач

6. Трач Світлана (КМБ-31)
Обслуговування користувачів в умовах трансформації бібліотечних послуг (на прикладі  бібліотеки Українського Католицького Університету)
Науковий керівник – Цвіркун Ірина Олександрівна, старший викладач

7. Скиданчук Тетяна  (КМБ-31)
Організація роботи з обмінним фондом бібліотеки вищого навчального закладу (на прикладі НБ ЛНУ імені Івана Франка)
Науковий керівник – Цвіркун Ірина Олександрівна, старший викладач

8. Фединяк Микола  (КМБ-31)
Участь львівських бібліотек у Конкурсах Української бібліотечної асоціації 
Науковий керівник – Цвіркун Ірина Олександрівна, старший викладач

9. Стрипа Роман  (КМБ-31)
Діяльність Львівського бібліотечного форуму (2010–2017 рр.) як платформа для розвитку бібліотек України 
Науковий керівник – Цвіркун Ірина Олександрівна, старший викладач

10. Іванус Анастасія (КМБ-31)
Формування фонду електронних документів (на прикладі НБ ЛНУ імені Івана Франка)
Науковий керівник – Цвіркун Ірина Олександрівна, старший викладач

11. Ковальська Соломія (КМБ-41)
Промоційна і просвітницька діяльність сучасних бібліотек (за матеріалами фахової періодики 2008–2017 рр.) 
Науковий керівник – Седляр Олександр Володимирович,  кандидат історичних наук, асистент

12. Корявова Анастасія (КМБ-41)
Історія книги та книгодрукування (за матеріалами фахової періодики 2011–2017 рр.) 
Науковий керівник – Седляр Олександр Володимирович,  кандидат історичних наук, асистент

13. Куньовська Олена (КМБ-41)
Сучасна українська дитяча книга (видавничий аспект і суспільна рецепція) (за матеріалами фахової періодики 2013–2017 рр.)
Науковий керівник – Седляр Олександр Володимирович,  кандидат історичних наук, асистент

14. Ракитянська Дарія (КМБ-41)
Бібліотечний менеджмент: концепції та системи (за матеріалами фахової періодики 2011–2017 рр.) 
Науковий керівник – Седляр Олександр Володимирович,  кандидат історичних наук, асистент

15. Скварок Марія (КМБ-41)
Бібліотечний персонал: навчання, умови праці, соціальний захист (за матеріалами фахової періодики 2008–2017 рр.) 
Науковий керівник – Седляр Олександр Володимирович, кандидат історичних наук, асистент

16. Тимон Ольга  (КМБ-41)
Сучасні українські бібліотеки у віртуальному просторі (за матеріалами фахової періодики 2013–2017 рр.) 
Науковий керівник – Седляр Олександр Володимирович, кандидат історичних наук, асистент

17. Цюцькома Ольга (КМБ-41)
Наукова та практична діяльність у галузі бібліографії (за матеріалами фахової періодики 2013-2017 рр.) 
Науковий керівник – Седляр Олександр Володимирович, кандидат історичних наук, асистент

18. Дасюк Галина (КМБ-11 м)
Бібліотечний маркетинг (напрями і стратегії) 
Науковий керівник – Седляр Олександр Володимирович, кандидат історичних наук, асистент

19. Дубенська Христина (КМБ-11 м)
Читачезнавчі концепції початку  XXI ст. 
Науковий керівник – Демчук Наталія Романівна, кандидат філологічних наук, доцент

20. Лещишин Василина (КМБ-11 м)
Українське книговидання: тенденції ровитку (сучасний стан) 
Науковий керівник – Седляр Олександр Володимирович, кандидат історичних наук, асистент

21. Рибак Галина (КМБ-11 м)
Термінологічна парадигма у галузі соціальних комунікацій	
Науковий керівник  – Рибчинська Наталія Анатоліївна, старший викладач 
 
22.  Денисова Каріна  (КМБ-11 м)
Інформаційно-бібліотечне обслуговування: тенденцыъ розвитку, напрями і стратегії	
Науковий керівник  – Рибчинська Наталія Анатоліївна, старший викладач
 
23. Катеринюк Анна (КМБ-11 м)
Консолідовані інформаційні ресурси ВАМ, DDB та Europeana: порівняльний аналіз 
Науковий керівник  –  Кунанець Наталія Едуардівна, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник


24. Демчишин Марія (КМБ-21 м)
Розвиток адвокаційної діяльності бібліотек у сучасному суспільстві
Науковий керівник  –  Кунанець Наталія Едуардівна, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник

25. Ковальчук Євген (КМБ-21 м)
Хмарні технології в інформаційних сервісах бібліотек
Науковий керівник  –  Кунанець Наталія Едуардівна, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник

26. Поддубна Тетяна (КМБ-21 м)
Українські видавничі осередки в Німеччині 1914–1939 рр.
Науковий керівник – Колосовська Ольга Михайлівна, доц., кандидат історичних наук


















Наукове керівництво підготовкою доповідей студентів здійснювали: 

Кунанець Наталія Едуардівна – професор кафедри бібліотекознавства і бібліографії, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник 
Демчук Наталія Романівна – завідувач кафедри бібліотекознавства і бібліографії, кандидат філологічних наук, доцент
Колосовська Ольга Михайлівна – доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії, кандидат історичних наук, доцент 
Біловус Галина Григорівна  – доцент кафедри бібліотекознавства і бібліографії, кандидат філологічних наук
Седляр Олександр Володимирович – асистент кафедри бібліотекознавства і бібліографії, кандидат історичних наук   
Рибчинська Наталія Анатоліївна – старший викладач кафедри бібліотекознавства і бібліографії
Цвіркун Ірина Олександрівна – старший викладач кафедри бібліотекознавства і бібліографії

Львівський національний університет імені Івана Франка



Відповідальний за організацію і проведення студентської конференції – завідувач кафедри бібліотекознавства і бібліографії доц. Демчук Н. Р.
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