
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VIІ Студентська інтернет-конференція  

  Інформація. Наука. Бібліотека. Весна.  

 
 

13 травня 2021 року 

Початок об 11.00 (Київський час) 

Львів – Вроцлав – Харків – Київ 
 

 

 



 

Організаційний комітет конференції: 

 
Роман Крохмальний (голова оргкомітету) – декан факультету культури і мистецтв 

Львівського національного університету імені Івана Франка; 

Наталія Демчук – завідувачка кафедри бібліотекознавства і бібліографії 

Львівського національного університету імені Івана Франка; 

Алла Соляник – декан факультету соціальних комунікацій Харківської державної 

академії культури; 

 

Ірина Давидова – завідувачка кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи Харківської державної академії культури; 

Галина Горбенко – директор Інституту журналістики Київського університету 

імені Бориса Грінченка; 

Олена Воскобойнікова-Гузєва – завідувачка кафедри бібліотекознавства та 

інформології Інституту журналістики Київського університету імені Бориса 

Грінченка; 

Божена Коредчук – завідувач кафедри книгознавства та історичних досліджень 

Інституту бібліотекознавства та інформації наукової; 

Галина Русінська-Ґєртих – координатор досліджень Східної Європи Інституту 

бібліотекознавства та інформації наукової. 
 

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська. 

 
Виступи учасників із доповідями: 

1 сесія: 11.00–11.40 

2 сесія: 11.45–12.25 

 

Регламент конференції: 

Виступ із доповіддю – до 8 хв. 

Запитання, виступ в обговоренні – до 3 хв. 

10.30 – 10.50 – технічні роботи 
 

                Zoom  https://zoom.us/j/2968594004      

             Ідентифікатор конференції: 296 859 4004    Код доступу: LNU

https://zoom.us/j/2968594004
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10.50 – технічні під’єднання учасників 
11.00 – 11.10 – урочисте відкриття, привітання співорганізаторів 

 

Доповіді: 

 
1 сесія 

 

Marciniak Sylwia 

Zarys rozwoju zabawowych i edukacyjnych form pracy z czytelnikiem w oparciu o 

wybrane poradniki i podręczniki dla bibliotekarzy za lata 1945–2020. 

 (Вроцлавський університет) 

 

Ладика Аліна 

Інноваційні мультимедійні технології у зарубіжних бібліотеках 

 (Харківська державна академія культури) 

 

Савіна Вероніка 

Способи захисту електронних документів  

 (Київський університет імені Бориса Грінченка) 

 

Крохмальний Данило 

Відкритий доступ як ознака наукової комунікації сучасного 

інформаційного суспільства 

 (Львівський національний університет імені Івана Франка) 
 

 

 

2 сесія 

    Зуєва Мирослава 

Робота університетських бібліотек під час карантинних обмежень 2020 року 

(Київський університет імені Бориса Грінченка) 

Афанасьєв Володимир  

Форсайт як прогностичний метод державного науково-технологічного розвитку 

 (Харківська державна академія культури) 

 

Мороз Анастасія, Федишин  Оксана 

Новітні концепти PR-менеджменту сучасних бібліотек  

 (Львівський національний університет імені Івана Франка) 

 
 

12.30 – Підсумки 


