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Організаційний та програмний комітет 

 

Барабаш Світлана Іванівна, голова Секції з адвокації Української 
бібліотечної асоціації, вчений секретар Науково-технічної бібліотеки 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» 

Березівська Лариса Дмитрівна, член Президії Української бібліотечної 
асоціації, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського 

Бруй Оксана Миколаївна, член Президії Української бібліотечної 
асоціації, директор Науково-технічної бібліотеки Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» 

Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна, член Президії Української 
бібліотечної асоціації, зав. кафедри бібліотекознавства та інформології 
Київського університету імені Бориса Грінченка 

Загуменна Віра Вікторівна, голова Секції з бібліотечно-інформаційної 
освіти Української бібліотечної асоціації, професор Національної 
академії керівних кадрів культури і мистецтв 

Кметь Василь Федорович, директор Наукової бібліотеки Львівського 
національного університету імені Івана Франка 

Коваль Олександра Андріївна, президент ГО «Форум видавців» 

Лобанов Артем Вікторович, начальник відділу співпраці з бібліотеками 
та оцифрування Українського інституту книги 

Лугова Лариса Анатоліївна, член Президії Української бібліотечної 
асоціації, директор Львівської обласної бібліотеки для дітей 

Пашкова Валентина Степанівна, віце-президент Української 
бібліотечної асоціації, координатор американських центрів Посольства 
США в Україні 

Сошинська Ярослава Євгенівна, виконавчий директор Української 
бібліотечної асоціації, доцент Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Хіміч Ярослава Олегівна, координатор Центру безперервної 
інформаційно-бібліотечної освіти Української бібліотечної асоціації, 
доцент Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

Шевченко Ірина Олександрівна, президент Української бібліотечної 
асоціації, директор Центру неперервної культурно-мистецької освіти 
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 
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Партнери 

 

Goethe-Institut в Україні 

Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана 
Франка 

Кафедра бібліотекознавства і бібліографії Факультету культури і 
мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка 

Український католицький університет 

Наукова бібліотека Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького 

Львівська обласна універсальна наукова бібліотека 

Львівська обласна бібліотека для юнацтва ім. Романа Іваничука 

Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека 

Централізована бібліотечна система для дорослих міста Львова 
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19 ВЕРЕСНЯ, СЕРЕДА 
 
9.00 – 10.00 
Реєстрація учасників Бібліотечного форуму  
(читальна зала Наукової бібліотеки Львівського національного 
університету імені Івана Франка, вул. Драгоманова, 5) 
 
10.00 – 10.15 
Відкриття Бібліотечного форуму  
Вітання заступника Міністра культури Юрія Рибачука 
 
10.15 – 12.30 
Пленарне засідання «Свобода як пізнана необхідність» 
 
Модератори:  
Ірина Шевченко, канд. пед. наук, доц., директор Центру неперервної 
культурно-мистецької освіти Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв, президент Української бібліотечної асоціації 
Ярослава Сошинська, канд. іст. наук, доц. Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», виконавчий директор Української бібліотечної асоціації 
 
Ключові доповіді 

 
Філософія свободи 
Вахтанг Кебуладзе, докт. філос. наук, проф. Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка  
 
Розбудовуючи спільноти: бібліотеки у плинному світі 
Юлія Половинчак, канд. іст. наук, керівник Національної 

юридичної бібліотеки Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського 

 
Бібліотеки і свобода у контексті діяльності Української 

бібліотечної асоціації 
Ірина Шевченко, канд. пед. наук, директор Центру неперервної 

культурно-мистецької освіти Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв, президент Української бібліотечної асоціації 

 
Бібліотекар як модератор наукової інформації у вимірах 

інтелектуальної свободи 
Василь Кметь, канд. іст. наук, доц., директор Наукової бібліотеки 

Львівського національного університету імені Івана Франка 
 
Журнал «Бібліотечна планета»: 20 років у професійному 

медіасередовищі 
Валентина Здановська, гол. бібліотекар Національної 

бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 
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14.00 – 16.00 
Студія «Українська книга в бібліотеках» 
(Порохова вежа, вул. Підвальна, 4, актова зала, 3 поверх) 
 
Модератори:  
Артем Лобанов, начальник відділу співпраці з бібліотеками та 
оцифрування Українського інституту книги 
Ірина Шевченко, канд. пед. наук, доц., директор Центру неперервної 
культурно-мистецької освіти Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв, президент Української бібліотечної асоціації 
 
14.00 – 15.00 
Презентація Української цифрової бібліотеки 
 
15.00 – 15.40 
Представлення програми «Поповнення бібліотечних фондів» 
 
15.40 – 16.00 
Дискусія 
 
Презентація програм та проектів Українського інституту книги, які 
безпосередньо стосуються бібліотек. Буде представлене нове 
бачення програм, що пропонується для впровадження. Учасники 
запрошуються до конструктивної дискусії. 
 
16.15 – 17.00 
Презентація проекту Стратегії Української бібліотечної асоціації на 
2019–2021 рр. 
(Порохова вежа, вул. Підвальна, 4, актова зала, 3 поверх) 
 
Доповідачі:  
Оксана Бруй, директор Науково-технічної бібліотеки Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського», член Президії Української бібліотечної асоціації 

Ярослава Сошинська, канд. іст. наук, доц. Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», виконавчий директор Української бібліотечної асоціації 
 
 
19.00 – 22.00 
Вечірка від Української бібліотечної асоціації 
(за окремою реєстрацією та з додатковим внеском, чеська пивоварня 
«Старгород», вул. П. Римлянина, 1) 
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Модератори:  
Вікторія Польова, адміністративний координатор Виконавчого офісу 
Української бібліотечної асоціації, заступниця голови Молодіжної 
секції УБА 
Анастасія Ярошик, зав. відділу культурно-просвітницької роботи 
Науково-технічної бібліотеки Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 
член Молодіжної секції УБА 
Анна Боришкевич, бібліотекар Науково-технічної бібліотеки 
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», член Молодіжної 
секції УБА 
 
 
20 ВЕРЕСНЯ, ЧЕТВЕР 
 
9.00 – 10.00 
«Мабуть, в житті призначено шукати всім зорю ясну»: вулична акція 
(проспект Шевченка, 7/9, пам’ятник Володимиру Івасюку) 
 
Модератори:  
Вікторія Польова, адміністративний координатор Виконавчого офісу 
Української бібліотечної асоціації, заступниця голови Молодіжної 
секції УБА 
Анастасія Ярошик, зав. відділу культурно-просвітницької роботи 
Науково-технічної бібліотеки Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 
член Молодіжної секції УБА 
Анна Боришкевич, бібліотекар Науково-технічної бібліотеки 
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», член Молодіжної 
секції УБА 
 
10.00 – 18.00 
Участь у заходах Форуму видавців  
(Палац мистецтв, вул. Коперника, 17) 
Див. окрему програму http://bookforum.ua/events 
 
10.00 – 13.00 
Студія «Медійна грамотність на ринку свободи: роль бібліотек» 
(Львівська обласна бібліотека для юнацтва ім. Романа Іваничука, площа 
Ринок, 9) 
 
Модератор: 
Валентина Пашкова, докт. іст. наук, доц., координатор 
американських центрів Посольства США в Україні, віце-президент 
Української бібліотечної асоціації 
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10.00 – 10.50 
Сесія 1. Навчання медійній грамотності в бібліотеках України 
 

Вправа «Мій особистий медійний ландшафт» 
(за матеріалами IREX) 

Модератори: 
Олена Туркіна, координатор центру «Вікно в Америку», 

Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека 
ім. І. П. Котляревського 

Катерина Скомаровська, координатор центру «Вікно в 
Америку», Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека 
ім. К. А. Тімірязєва 
 

Школа медійної грамотності в Центральній бібліотеці 
Хмельницької міської ЦБС 

Тамара Козицька, директор Хмельницької міської ЦБС 
 
Програми з медійної грамотності в центрах «Вікно в 

Америку» 
Лариса Мамедова, директор Центральної міської бібліотеки 

м. Слов‘янськ Донецької обл. 
Катерина Лискова, координатор центру «Вікно в Америку», 

Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна 
 
11.00 – 11.40 
Сесія 2. Всесвітній тиждень медійно-інформаційної грамотності 
ЮНЕСКО і бібліотеки України 
 

Концепція медійно-інформаційної грамотності ЮНЕСКО і 
Всесвітній тиждень медійно-інформаційної грамотності 

Інна Павленко, координатор центру «Вікно в Америку», 
Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека 

 
Рекомендації УБА щодо відзначення Всесвітнього тижня 

медійно-інформаційної грамотності в бібліотеках України 
Валентина Пашкова, докт. іст. наук, доц., координатор 

американських центрів Посольства США в Україні, віце-президент 
Української бібліотечної асоціації 

 
Організація Тижня медійно-інформаційної грамотності (на 

прикладі Житомирської обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім. О. Ольжича) 

Оксана Горпинич, координатор центру «Вікно в Америку», 
Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Ольжича 
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11.40 – 13.00 
Сесія 3. Ініціатива УБА «Бібліотеки на підтримку медичної 
реформи в Україні»: протистояння маніпуляціям і фейкам 
 
Модератори: 
Валентина Пашкова, докт. іст. наук, доц., координатор 
американських центрів Посольства США в Україні, віце-президент 
Української бібліотечної асоціації 
Тетяна Микитюк, координатор центру «Вікно в Америку», 
Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Івасюка 
  
Мета цієї інтерактивної сесії – обговорити конкретні кроки залучення 
бібліотек до інформування громадян про медичну реформу; визначити, 
що саме може і повинна робити бібліотека, щоби допомогти людям 
орієнтуватися в сучасному медійному та інформаційному середовищі, 
наповненому чутками, фейками, маніпуляціями, неперевіреною 
інформацією; порадитися щодо того, як бібліотека може допомогти 
сформувати у громадян навики ефективно отримувати і критично 
споживати інформацію про медичні послуги. Вироблені ідеї та 
пропозиції планується взяти за основу при роботі над рекомендаціями 
щодо ініціативи УБА «Бібліотеки на підтримку медичної реформи в 
Україні». 
 

Питання для обговорення: 
– Що (які програми, заходи, акції тощо) бібліотека може 

організувати для сприяння успішній реалізації медичної реформи 
в Україні? 

– Що потрібно мати, знати, вміти бібліотекарям для реалізації 
програм на підтримку медичної реформи? 

– Які зацікавлені сторони (стейкхолдери)? Хто може стати 
партнером у цій діяльності? 

 
10.00 – 13.00 
Студія «Освіта: свобода вибору» 
(Факультет культури і мистецтв Львівського національного університету 
імені Івана Франка, вул. Валова, 18) 
 
Модератори:  
Віра Загуменна, канд. пед. наук, проф. Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв, голова Секції з бібліотечно-інформаційної 
освіти Української бібліотечної асоціації 
Олена Воскобойнікова-Гузєва, докт. наук із соціал. комун., с. н. с., 
зав. кафедри бібліотекознавства та інформології Київського 
університету імені Бориса Грінченка, член Президії Української 
бібліотечної асоціації 
Ярослава Хіміч, канд. іст. наук, доц. Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв, координатор Центру безперервної 
інформаційно-бібліотечної освіти Української бібліотечної асоціації 
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Сучасний світ пропонує особистості багато можливостей для 
реалізації власної освітньої парадигми. Формальна та неформальна 
освіта. Освіта впродовж життя. Освітні тренди сьогодення. 
Бібліотека як інформаційна база та невід’ємна складова освітнього 
простору. Система підготовки та підвищення кваліфікації фахівців зі 
спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Ці та 
інші питання розглядатимуться під час круглого столу, участь в 
якому візьмуть як науковці, викладачі закладів вищої освіти, так і 
бібліотекарі-практики, студенти, представники громадськості. 
 

Сучасна система вищої освіти в Україні і свобода вибору 
професії 

Роман Крохмальний, канд. філол. наук, декан факультету 
культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана 
Франка 

 
Інформаційна свобода vs свобода пізнання 
Наталія Демчук, канд. філол. наук, доц., зав. кафедри 

бібліотекознавства і бібліографії Львівського національного університету 
імені Івана Франка 

 
Трансформаційні процеси в бібліотечно-інформаційній 

освіті України 
Віра Загуменна, канд. пед. наук, проф. Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв, голова Секції з бібліотечно-
інформаційної освіти Української бібліотечної асоціації  

Ярослава Хіміч, канд. іст. наук, доц. Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв, координатор Центру безперервної 
інформаційно-бібліотечної освіти Української бібліотечної асоціації  

 
Освітні тренди: нові можливості для бібліотек 
Олена Воскобойнікова-Гузєва, докт. наук із соціал. комун., 

с. н. с., зав. кафедри бібліотекознавства та інформології Київського 
університету імені Бориса Грінченка, член Президії Української 
бібліотечної асоціації 

 
Сертифікатні програми НАКККіМ: нові освітні пропозиції 
Ірина Шевченко, канд. пед. наук, доц., директор Центру 

неперервної культурно-мистецької освіти Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв, президент Української бібліотечної асоціації 

 
Безперервна бібліотечна освіта: від дослідження до 

практичних цінностей 
Олег Сербін, докт. наук із соціал. комун., директор Наукової 

бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 

Євгенія Кулик, канд. наук із соціал. комун., зав. відділу Науково-
технічної бібліотеки Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
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Бібліотеки і ІТ: точки дотику 
Андрій Пелещишин, докт. техн. наук, проф., зав. кафедри 

соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інституту 
гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська 
політехніка» 

 
Модель «інформаційні воротарі» в сучасному 

інформаційному суспільстві 
Наталія Кунанець, докт. наук із соціал. комун., с. н. с., 

проф. Національного університету «Львівська політехніка» та Львівського 
національного університету імені Івана Франка 

 
Ігрові технології в бібліотечній освіті 
Тетяна Гранчак, докт. наук із соціал. комун., с. н. с. Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського  
 
Міжнародні стандарти для створення електронних 

каталогів: програма навчального модулю підвищення кваліфікації 
працівників бібліотек 

Ірина Баньковська, головний бібліотекар Науково-технічної 
бібліотеки Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Оксана Бруй, директор Науково-технічної бібліотеки 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського», член Президії Української бібліотечної 
асоціації 
 

Шість кроків до комунікації університетської бібліотеки 
Олександра Листопад, провідний бібліотекар Наукової 

бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія» 
 
Комунікаційна культура бібліотек м. Харкова в мережі 
Антоніна Тіщенко, провідний бібліотекар Харківської державної 

наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка 
 
Неформальна освіта – апгрейд публічної бібліотеки 
Наталія Морква, зав. відділу Центральної міської бібліотеки 

ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва 
 
10.00 – 12.00 
Студія «Орієнтири молоді в літературі: класики та сучасники» 
(Львівська обласна бібліотека для дітей, вул. Винниченка, 1) 
 
Модератори: 
Якушко Тетяна, заст. директора Державної бібліотеки України для 
юнацтва 
Наталія Гуцул, зав. науково-методичним відділом Державної 
бібліотеки України для юнацтва 
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Дискусія 
 

Питання для обговорення: 
– Форми роботи сучасних бібліотек для підвищення якості та 

ефективності процесу читання дітей та юнацтва;  
– Створення належних умов для рівного та всеохоплюючого 

доступу дітей та юнацтва до літератури;  
– Шляхи активізації розвитку української літератури для дітей та 

молоді; 
– Підвищення престижності читання, формування смаку на якісну 

літературу та сприяння культурному розвитку молоді. 
 
11.00 – 17.00 
Ярмарок ідей «Бібліотека – територія МИ, а не територія Я» із 
залученням бібліотек Львівщини 
(Львівська обласна універсальна наукова бібліотека, пр. Шевченка, 13) 
 
Організатор:  
Олена Шматько, зав. науково-методичним відділом Львівської 
обласної універсальної наукової бібліотеки 
 
15.00 – 17.00 
Студія «Адвокація: бібліотека і місцеве самоврядування»  
(Львівська обласна універсальна наукова бібліотека, пр. Шевченка, 13) 
 
Модератори: 
Світлана Барабаш, канд. наук із соціал. комун., вчений секретар 
Науково-технічної бібліотеки Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 
голова Секції з адвокації Української бібліотечної асоціації 
Тетяна Богуш, зав. науково-методичного відділу Національної 
бібліотеки України імені Ярослава Мудрого  
Олена Шматько, зав. науково-методичним відділом Львівської 
обласної універсальної наукової бібліотеки 
 

Бібліотека – дім успішних починань та соціальної взаємодії  
Марина Адаменко, головний бібліотекар Національної бібліотеки 

України імені Ярослава Мудрого  
 
Бібліотека як платформа громадської активності і 

партисипативних практик 
Олена Шматько, зав. науково-методичним відділом Львівської 

обласної універсальної наукової бібліотеки, координатор РТЦ 
 
Розбудова місцевих громад та інструменти участі в 

цьому процесі публічних бібліотек 
Любов Варюхіна, заст. директора Центральної міської 

бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва 
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Круглий стіл «Бібліотека. Сценарії майбутнього» 
 
Про майбутнє «своїх» бібліотек разом з нами говорять: Андрій 
Москаленко – заступник міського голови м. Львова, Алла Квач – міський 
голова м. Заліщиків Тернопільської обл., Сергій Гололобов – 
зав. сектором культури Вітовської РДА Миколаївської обл., Олександр 
Собань – селищний голова та Марія Кульпінська – директор 
центральної бібліотеки з смт. Чемерівці Хмельницької обл., Сергій 
Розсоха, Андрій Ботанін, Наталя Павловська – голови сільських рад 
Вітовського району Миколаївської обл., Тетяна Остафійчук – 
директор і Тетяна Ревкова – завідувач бібліотекою-філією Вітовської 
ЦБС Миколаївської обл. 

 
Питання для обговорення: 

– Місце бібліотеки в ОТГ завтра – активний гравець, спостерігач чи 
важливий ресурс? 

– Голова ОТГ і бібліотека – партнерство без конфлікту; 
– Керівництво ОТГ – пасивний чи активний користувач бібліотеки 

майбутнього? 

– Матеріально-технічне оснащення бібліотек: чи співпадає думка 
представників місцевого самоврядування і бібліотекарів? 

– Якою бачить бібліотеку керівник міста, району? 
– Майбутнє бібліотек через призму Стратегічного плану розвитку 

ОТГ; 

– Чи стають бібліотеки України важливими суб’єктами у реалізації 
цілей сталого розвитку регіонів? 

 
15.00 – 17.00 
Студія «Академічна свобода й академічна доброчесність»  
(Центр імені Митрополита Андрея Шептицького, вул. Стрийська, 29, 
конференційний зал 127, 1 поверх) 
 
Модератори: 
Оксана Бруй, директор Науково-технічної бібліотеки Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського», член Президії Української бібліотечної асоціації 
Ярослава Сошинська, канд. іст. наук, доц. Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», виконавчий директор Української бібліотечної асоціації 
Тарас Фініков, канд. іст. наук, проф., Президент Міжнародного фонду 
досліджень освітньої політики 
 

Якість освіти – похідна академічної доброчесності 
Яна Чапайло, Тарас Тимочко, Проект сприяння академічній 

доброчесності в Україні (SAIUP) 
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Перегони на виживання: авторські права і публікаційна 
залежність 

Надія Зубченко, канд. юрид. наук, зав. сектором Наукової 
бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія» 

 
Сервіси перевірки на плагіат та академічна доброчесність 
Андрій Сідляренко, директор ТОВ «Антиплагіат» 

 
Дискусія 

Питання для обговорення: 
– Бібліотечна послуга з підбору джерел за темою дослідження: як 

це співвідноситься з принципами академічної доброчесності? 
– Чи можна вважати прийнятним для бібліотечного працівника 

допомагати досліднику маскувати запозичення з чужих робіт, 
використовуючи свої професійні знання? 

– Які поради може чи повинен давати досліднику бібліотечний 
працівник стосовно якості того чи іншого наукового журналу, 
використовуючи свою професійну обізнаність? 

– Як має реагувати бібліотечний працівник, коли дослідник 
звертається до нього за порадою стосовно штучного збільшення 
цитувань своєї наукової роботи? 

– Використання безкоштовних онлайнових сервісів перевірки на 
плагіат: варто чи не варто? 

 
15.00 – 17.00 
Студія «Покоління Z»  
(Львівська обласна бібліотека для дітей, вул. Винниченка, 1) 
 
Відкриття виставки найкращих дитячих книг Франкфуртського 
книжкового ярмарку «Go!: світовий тур дитячих книг»  
(за підтримки Goethe-Institut в Україні) 
 
Модератор: 
Анна Похлебаєва, директор видавництва ArtBooks 
 
Круглий стіл для небайдужих «Хто вам сказав, що діти не 
читають?» 
 
Модератори: 
Лариса Лугова, директор Львівської обласної бібліотеки для дітей, 
член Президії Української бібліотечної асоціації 
Аліна Штефан, дитяча письменниця, журналістка, книжковий оглядач, 
авторка рецензій і статей про книжки та дитяче читання, а також 
казок та історій для дітей. Закінчила Дніпропетровську медичну 
академію за спеціальністю «лікувальна справа», за фахом лікарка. 
Цікавиться природничими науками та фантастичними світами і 
прагне зацікавити ними усіх інших. Мама трьох дівчаток, мешкає у 
Дніпрі. Авторка книжок «Шафа під сливою», «Літо довжиною у ДНК», 
«Реальність Барґеста» 



 13 

Галина Ткачук, письменниця, літературознавиця, заводійка книгоподій 
у Просторі Барабука. Вивчала літературознавство та історію 
літератури в Національному університеті «Києво-Могилянська 
академія», в аспірантурі досліджувала образ міста в дитячій 
літературі. Лауреатка літературного конкурсу «Гранослов», 
володарка першої премії Всеукраїнського конкурсу на найкращі твори 
для дітей «Золотий лелека» та відзнаки «Золота пір’їнка» від 
дитячого журналу «Ангелятко», лауреатка премії «Дитяча Книга року 
BBC 2016» за книжку «Тринадцять історій у темряві» (видавництво 
«Темпора»). Стипендіатка Міністра культури і національної спадщини 
Республіки Польща «Gaude Polonia». Твори Галини Ткачук перекладено 
польською, німецькою, англійською, російською, сербською мовами. 

 
Питання для обговорення: 

– Читають чи не читають? (статистика і дослідження); 
– А, власне, ЩО (не) читають сучасні діти? (теми, тренди і топ-

письменники); 
– Про формати і тексти (непаперові носії, мережі – чи це читання?); 
– Про форми і методи (як бібліотеки популяризують читання); 
– Право на нечитання; 
– Як вивчати літературу, а не «проходити» повз неї: читання 

класне – позакласне; 
– З чого починається країна читачів? 

 
Ігрифікація книжок як спосіб залучення покоління Y та Z до 

культури і читання 
Оксана Бояринова, PR-менеджер Виконавчого офісу 

Української бібліотечної асоціації, голова Молодіжної секції УБА 
 
Читати по-іншому, або трохи віртуальної реальності під 

час читання 
Анна Журавльова, асистент відділу «Інформація та бібліотека» 

Goethe-Institut в Україні 
 
 

21 ВЕРЕСНЯ, П’ЯТНИЦЯ 
 
10.00 – 18.00 
Участь у заходах Форуму видавців  
(Палац мистецтв, вул. Коперника, 17) 
Див. окрему програму http://bookforum.ua/events 
 
10.00 – 11.00 Інтерактивна презентація проекту «Обличчя свободи» 
Львівської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Романа Іваничука 
(Львівська обласна бібліотека для юнацтва ім. Романа Іваничука, площа 
Ринок, 9, читальна зала) 

http://www.barabooka.com.ua/granoslov/
http://www.barabooka.com.ua/vidznaka-zolota-pir-yinka/
http://www.barabooka.com.ua/angelyatko/
http://www.barabooka.com.ua/peremozhets-dityachoyi-knigi-roku-vvs-2016-galina-tkachuk/
http://www.barabooka.com.ua/peremozhets-dityachoyi-knigi-roku-vvs-2016-galina-tkachuk/
http://www.barabooka.com.ua/u-chornomu-prechornomu-lisi/
http://www.barabooka.com.ua/prudkij-ravlik/
http://www.barabooka.com.ua/gaude-polonia-stipendiya-v-pol-shhi/
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Модератори: 
Юлія Швецова, керівник проекту 
Марія Попик, менеджер проекту 
 
Започаткований Центром «Вікно в Америку» Львівської обласної 
бібліотеки для юнацтва ім. Романа Іваничука проект «Обличчя 
свободи» спрямований на обговорення понять особистої та соціальної 
свободи і розвиток взаєморозуміння між українським і американським 
народами. Про мету, аудиторію та хід реалізації проекту розкажуть 
його автори – співробітники бібліотеки. 
 
10.00 – 11.15 
Студія «Відкритий доступ» 
(читальна зала Наукової бібліотеки Львівського національного 
університету імені Івана Франка, вул. Драгоманова, 5) 
 
Модератори:  
Беттіна Венцель, керівник відділу «Інформація та бібліотека» 
Goethe-Institut в Україні 
Анна Журавльова, асистент відділу «Інформація та бібліотека» 
Goethe-Institut в Україні 
Ярослава Сошинська, канд. іст. наук, доц. Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського», виконавчий директор Української бібліотечної асоціації 
 

Open Science Lab TIB: як німецька бібліотека допомагає 
дослідникам використовувати відкриту мережу 

Ламберт Хеллер, керівник Open Science Lab, Технічно-
природничий інформаційний центр Лейбніца та університетська 
бібліотека (TIB), Гановер, Німеччина. Референт на запрошення Goethe-
Institut в Україні 
 
10.00 – 12.00 
Вільний майданчик обміну думок та професійних рішень 4L: Lviv–
Lugansk–Library–Love 
(Кафе «На розі», вул. Винниченка, 1) 

 
Презентація проектів «4L: Lviv–Lugansk–Library–Love» та 

Бібліоchange «Бібліотека надихає» в рамках проекту 
міжрегіональних обмінів за підтримки Асоціації органів місцевого 
самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» 

Світлана Моісєєва, директор Луганської обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. М. Горького, член Президії Української 
бібліотечної асоціації 

Лариса Лугова, директор Львівської обласної бібліотеки для 
дітей, член Президії Української бібліотечної асоціації 
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Презентація-дискусія «Homo BIBLIotekar»: обговорення 
«анатомії» молодого бібліотекаря, його больових точок та методів 
лікування проблемних зон у контексті проблем та перспектив молодого 
бібліотекаря у маленькому місті.  
 

«Безумне Середньовіччя 18+»: презентація авторських 
прийомів створення ненудної лекції від Луганської обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім. М. Горького та аналіз методики її 
створення. 
 

«Що чекає львів’ян у Старобільську: шлях виживання»: 
попереднє знайомство представників львівської бібліотечної спільноти з 
містом Старобільськ напередодні запланованої поїздки. 

 
«Змінюємо країну разом!»: співпраця Жидачівського та 

Новопсковського районів в рамках проекту міжрегіональних обмінів за 
підтримки Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон 
Карпати – Україна» 

Любов Янклевич, директор Жидачівської ЦБС Львівської 
області 

 
11.30 – 13.00 
Панельна презентація і дискусія «Відкрита інформація і бібліотека» 
(читальна зала Наукової бібліотеки Львівського національного 
університету імені Івана Франка, вул. Драгоманова, 5) 
 
Модератори і доповідачі:  
Оксана Бояринова, PR-менеджер Виконавчого офісу Української 
бібліотечної асоціації, голова Молодіжної секції УБА 
Тетяна Борисова, заступниця директора Наукової бібліотеки 
Національного університету «Києво-Могилянська академія», 
заступниця голови Молодіжної секції Української бібліотечної асоціації 
 
Сучасний світ рухається у бік відкритості у багатьох його аспектах. І 
мова вже не тільки про відкритий доступ (Open Access), що 
розпочинався як ідея вільного доступу до опублікованих результатів 
наукової діяльності та прихильниками якого бібліотеки стали від 
самого зародження руху. Відкритість сьогодні має набагато більше 
складових та охоплює різноманітні сфери життя від урядування до 
медицини: відкрита наука (Open Science), відкрита освіта (Open 
Education), відкриті дані (Open Data), відкрите програмне забезпечення 
(Open-source Software). І бібліотеки мають усі можливості стати 
невід’ємною частиною цього процесу. В рамках дискусії 
обговорюватимуться особливості реалізації концепції відкритості у 
різних сферах життя та участь у цьому процесі бібліотеки. 
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Відкритий доступ в Україні: згадати, оцінити, 
переосмислити 

Євгенія Кулик, канд. наук із соціал. комун., зав. відділу Науково-
технічної бібліотеки Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 
Авторське право на цифрові бібліотечні об’єкти в умовах 

епохи відкритості: перезавантаження триває  
Таїсія Іванійчук, канд. біолог. наук, директор Наукової бібліотеки 

Національного університету «Одеська юридична академія» 
 
Відкрита наука та бібліотека як партнер у її розбудові 
Тетяна Борисова, заступниця директора Наукової бібліотеки 

Національного університету «Києво-Могилянська академія», заступниця 
голови Молодіжної секції Української бібліотечної асоціації 

 
Альтметрика для оцінки відкритої науки 
Ольга Ольшевська, канд. техн. наук, керівниця Координаційного 

центру видання наукової періодики Одеської національної академії 
харчових технологій 

 
Відкрите програмне забезпечення у бібліотеках  
Ігор Огура, заст. директора з розвитку бібліотеки Українського 

католицького університету  
 
Відкриті дані в Україні 
Оксана Бояринова, PR-менеджер Виконавчого офісу 

Української бібліотечної асоціації, голова Молодіжної секції УБА 
 

12.00 – 13.00 
Відкрита лекція «Свобода нечитання або Що робити, коли вибір є?»  
(Кафе «На розі», вул. Винниченка, 1) 
 

Наталія Марченко, канд. іст. наук, с. н. с. Інституту біографічних 
досліджень Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, 
провідний бібліограф Національної бібліотеки України для дітей 
 
Погляд на проблему від авторки-модераторки фахового ресурсу 
КЛЮЧ, експерта Книжки року, Коронації слова, Експрес, Кальміюса, 
співзасновниці Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного 
рейтингу», лауреата премії «Джури» і трішки «письменниці».  
 
15.00 – 17.00 
Студія «Соціальні інновації в бібліотеках» 
(Перша Львівська Медіатека, вул. Мулярська, 2а) 
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Модератори:  
Віра Загуменна, канд. пед. наук, проф. Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв, голова Секції з бібліотечно-інформаційної 
освіти Української бібліотечної асоціації 
Олена Воскобойнікова-Гузєва, докт. наук із соціал. комун., с. н. с., 
зав. кафедри бібліотекознавства та інформології Київського 
університету імені Бориса Грінченка, член Президії Української 
бібліотечної асоціації 
 

Інновації в бібліотеках Данії та можливості співпраці для 
українських бібліотекарів 

Богуслава Сочанська, директор Данського Культурного 
Інституту, Варшава, Польща 

 
Меняющаяся роль библиотеки в эпоху цифровых 

технологий: задачи для сотрудников, новые услуги для 
пользователей 

Діана Ципарене, заст. директора Публічної бібліотеки 
Клайпедського району, Литва 

Вільма Тракімієне, керівник відділу інформації та бібліотек 
Публічної бібліотеки ім. Vincas Kudirka, м. Каунас, Литва 

Іоланта Суткуте, директор Публічної бібліотеки ім. Karolina 
Praniauskaitė, м. Тельшяй, Литва  

 
Бібліотечна картка Helka: система єдиного читацького 

квитка Фінляндії 
Олеся Терлецька, студентка Київського університету імені 

Бориса Грінченка, бібліотекар Національної наукової медичної бібліотеки 
України 

 
Революційна читальня «Бібліотека Майдану» 
Вікторія Колесникова, канд. іст. наук, с. н. с. Національного 

меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції 
Гідності 

 
17.00 – 18.00 
Читання на цвинтарі: літературно-пізнавальна екскурсія 
Личаківським цвинтарем (вул. Мечнікова, 33)  
Організатори: бібліотекарі Луганської обласної універсальної наукової 
бібліотеки ім. М. Горького та Львівської обласної бібліотеки для дітей 
 
18.00 – 19.15 
«Вільний формат: читати німецькі підліткові (анти)утопії»: 
майстерня для фасилітаторів літератури 
(Львівська обласна бібліотека для дітей, вул. Винниченка, 1) 
 
Організатори: 
Марія Шубчик, асистент відділу «Інформація та бібліотека» Goethe-
Institut в Україні 
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Ольга Деркачова, письменниця, викладачка. Лауреатка Івано-
Франківської міської премії імені Івана Франка, Івано-Франківської 
обласної премії імені Василя Стефаника, конкурсу «Коронація слова» за 
роман «Коли прокинешся». Досліджує українську лірику, дитячу 
зарубіжну літературу. 
Анастасія Євдокимова, кураторка і координаторка поетичної та 
перформативної програм й сцен, а також спеціального проекту 
«Редакторський кабінет Еллана-Блакитного» на Книжковому 
Арсеналі 2017. 
Ольга Мінка, викладач Goethe-Institut в Україні 
 
Сучасні утопії та антиутопії завдяки захоплюючим змістам є 
важливим мотиватором для розвитку читацьких навичок у підлітків 
та молоді, важливим інструментом формування критичного мислення 
у молодих людей та спроб прогнозування ризиків, які може нести 
майбутнє. Але чому досить рідко сучасні антиутопії застосовуються 
вчителем, викладачем або бібліотекарем на заняттях? На цій 
майстерні ми обговоримо як працювати з непростим матеріалом, 
запропонуємо дидактичні розробки до книг проекту «На дотик» та 
поділимось цікавими форматами заходів, які можна використовувати 
на заняттях. Учасники майстерні отримають набір дидактичних 
матеріалів для роботи зі школярами або читачами бібліотек. 
 
19.30 – 20.30 
Настільна гра «Бібліотечний Alias» 
(Львівська обласна бібліотека для дітей, вул. Винниченка, 1) 
 
Ведуча:  
Вікторія Польова, адміністративний координатор Виконавчого офісу 
Української бібліотечної асоціації, заступниця голови Молодіжної 
секції УБА 
 
 
22 ВЕРЕСНЯ, СУБОТА 
 
10.00 – 18.00 
Участь у заходах Форуму видавців  
(Палац мистецтв, вул. Коперника, 17) 
Див. окрему програму http://bookforum.ua/events 
 
10.00 – 14.00 
Студія «Освіта» 
(Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека, вул. Зелена, 24) 
 
10.00 – 11.30 
Панельна дискусія «Бібліотека Нової української школи: реалії та 
перспективи» 
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Модератори: 
Ірина Хемчян, зав. відділу науково-методичного забезпечення 
діяльності мережі освітянських бібліотек Державної науково-
педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського, голова Секції 
працівників шкільних бібліотек Української бібліотечної асоціації 
Людмила Страйгородська, канд. іст. наук, заст. директора з 
науково-інформаційної та бібліотечної роботи Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського 
Ярослава Сокольська, зав. відділу науково-методичної та 
консультативної роботи КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека» 
 
Учасники дискусії розглянуть стан шкільних бібліотек, обговорять 
проблеми, які стримують їх інноваційний розвиток, визначать 
стратегію розвитку шкільної бібліотеки як сучасного бібліотечно-
інформаційного та культурно-просвітницького центру Нової 
української школи. 
 

Питання для обговорення: 
– Нормативно-правове забезпечення шкільних бібліотек; 
– Місія шкільної бібліотеки в освітній діяльності закладу загальної 

середньої освіти; 
– Імідж шкільного бібліотекаря в суспільстві; 
– Шляхи трансформаційних змін шкільної бібліотеки;  
– Членство в УБА. 

 
12.00 – 14.00 
Науково-методичний семінар «Упровадження Універсальної 
десяткової класифікації в практику роботи освітянських 
бібліотек» 
 
Модератор:  
Інна Лобановська, зав. відділу комплектування та наукового 
опрацювання документів Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України ім. В. О. Сухомлинського, член міжвідомчої Комісії з питань 
упровадження Універсальної десяткової класифікації в Україні, член 
Міжвідомчої робочої групи з лінгвістичного забезпечення бібліотечних 
інформаційно-пошукових систем 
 
Переважна більшість освітянських бібліотек країни до останнього 
часу застосовувала Бібліотечно-бібліографічну класифікацію (ББК), 
упроваджену в практику роботи ще в 70-ті роки ХХ ст. Створена в 
СРСР на противагу міжнародним класифікаціям, вона повною мірою 
відображала радянську ідеологію та виконувала соціальне замовлення 
радянського суспільства. Розвиток бібліотечної та інформаційної 
науки й практики, застосування нових інформаційних технологій, зміни 
в суспільно-політичній ситуації в Україні спонукали до переходу на іншу 
сучасну класифікаційну систему. 
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Універсальна десяткова класифікація в освітянських 
бібліотеках: особливості впровадження  

Інна Лобановська, зав. відділу комплектування та наукового 
опрацювання документів Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України ім. В. О. Сухомлинського 
 

Питання для обговорення: 
– Науково-методичне забезпечення впровадження УДК в практику 

роботи освітянських бібліотек; 
– Організація роботи бібліотеки навчального закладу з переходу на 

Універсальну десяткову класифікацію; 
– Досвід бібліотек з упровадження УДК: здобутки і проблеми. 

 
Презентація методичних рекомендацій «Упровадження 
Універсальної десяткової класифікації в практику роботи 
бібліотек закладів загальної середньої та професійно-технічної 
освіти» 
 
10.00 – 12.00 
Студія «Медицина» 
(Наукова бібліотека Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького, вул. Cічових Стрільців, 6) 
 
Засідання Секції працівників медичних бібліотек Української 
бібліотечної асоціації 
 
Модератори: 
Аурелія Відьма, заст. ген. директора з питань ІТ Національної 
наукової медичної бібліотеки України, голова Секції працівників 
медичних бібліотек УБА 
Марта Надрага, канд. іст. наук, директор Наукової бібліотеки 
Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького 

 
Спектр ресурсів компанії Clarivate Analytics для медичних 

університетів 
Ірина Тихонкова, канд. біол. наук, експерт з інформаційно-

аналітичних ресурсів та навчання Clarivate Analytics 
 

Питання для обговорення: 
– Співпраця медичних бібліотек різних рівнів з видавцями медичної 

наукової та навчальної літератури стосовно репертуару видань, 
які готуються до друку, та механізмів їх подальшої закупівлі; 

– Онлайн-навчання з підготовки до спеціалізованих іспитів «Крок-
1», «Крок-2», «Крок-3»; 

– Презентація проекту «Доктор Елекс»: основи роботи»; 
– Актуальні питання діяльності медичних бібліотек України різних 

рівнів.



 

 
 
Усі дні діє благодійна акція з підтримки Чернігівської ОУНБ 
ім В. Г. Короленка – збір книжок «З миру по книжці»  
Палац Мистецтв, вул. Коперника, 17, намет 146 
 
 
 
 
 

Інформаційно-культурні заходи Бібліофоруму 
 

Екскурсія «Золота підкова бібліотек Львівщини»  
На вибір:  

- Бібліотеки-філії с. Давидів Давидівської ОТГ, с. Дідилів і 
смт. Запитів Кам’янка-Бузької РЦБС  

- Бібліотеки Львова: SMART-бібліотека, URBAN-бібліотека, 
Комфорт-бібліотека, медіатека «Мультиплекс» Львівської 
МЦБС для дітей і Львівської МЦБС для дорослих 

 
22 вересня, 10.00–14.00 
Організатори: Олена Шматько, Лариса Лугова 
Попереднє замовлення – 19 вересня під час реєстрації на Бібліофорум. 
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