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ЖИТОМИР – 2017 



ПЛАН РОБОТИ 
 

12:00–13:00 – реєстрація учасників 
13:00–15:00 – 1-ше пленарне засідання 
15:00–15:30 – перерва на каву 
15:30–17:00 – 2-ге пленарне засідання 
17:00–18:00 – підбиття підсумків конференції 
 
*виступ на пленарному засіданні – 10–15 хв. 
 
Місце проведення: Житомирський національний агроекологічний університет, читальна 
зала наукової літератури (навчальний корпус № 1). 
 
Адреса: м. Житомир, бульвар Старий, 7. 
 

ВІТАННЯ УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Скидан Олег Васильович, ректор Житомирського національного агроекологічного 
університету, доктор економічних наук, професор 
 
Кільніцька Олена Сергіївна, учений секретар, кандидат економічних наук, доцент 
Житомирського національного агроекологічного університету 
 

ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ. ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 
Дюлені (Коритник) Христина, директор технічного відділу бібліотеки Американського 
університету (м. Вашингтон, США). 
«Бібліотека в системі масової комунікації: приклад бібліотеки Конгресу США та бібліотеки 
Американського університету м. Вашингтон» 
 
Ігнатюк Марина Вікторівна, директор наукової бібліотеки Житомирського національного 
агроекологічного університету 
«Університетська бібліотека у контексті часу: до 95-річчя з дня заснування Житомирського 
національного агроекологічного університету» 
 
Мозгова Лариса Анатоліївна, заступник директора з наукової роботи Житомирської обласної 
бібліотеки для дітей 
«Бібліотека – комунікаційний міст у світі інформації» 
 
Власовець Тетяна Вікторівна, завідувач науково-методичного відділу бібліотеки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка 
«Сучасний стан та перспективи бібліотечної діяльності в системі соціальних комунікацій» 
 
Мельник Юлія Ігорівна, завідувач сектору «Інклюзивний читальний зал» Житомирської 
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича 
«Сучасна бібліотека – провідник у соціалізації молоді з особливими потребами» 
 

http://www.znau.edu.ua/kerivnitsvo/prorector2.asp


Сталідзанс Лайма Янівна, завідувач відділу інформаційних технологій та комп’ютерного 
забезпечення наукової бібліотеки ЖНАЕУ 
«Імідж вченого та наукові комунікації дослідника» 
 
Іщук Олена Сергіївна, головний бібліотекар Обласної бібліотеки для юнацтва Житомирської 
обласної ради 
«Робота у Facebook: комунікація чи пустий гомін?» 
 
Завадська Наталя Василівна, бібліотекар ЖНАЕУ 
«Сучасний образ бібліотекаря у системі соціальних комунікацій» 
 
Гейзе Ірина Сергіївна, методист наукової бібліотеки ЖНАЕУ 
«Бібліотечні новини: особливості композиції та методика створення» 
 

ПЕРЕРВА НА КАВУ 
 

ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ. ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 
Рудейчук Тетяна Олександрівна, завідувач бібліотеки Будівельного коледжу ЖНАЕУ 
«Бібліотечні послуги та сервіси в контексті взаємодії бібліотеки і користувача (на прикладі 
бібліотеки Будівельного коледжу ЖНАЕУ)» 
 
Зибіна Ірина Євгенівна, завідувач бібліотеки Житомирського агротехнічного коледжу 
«Сучасні методи та форми бібліотечного обслуговування користувачів: досвід роботи 
бібліотеки Житомирського агротехнічного коледжу» 
 
Делікатна Олена Василівна, провідний бібліотекар відділу бібліотеки Шевченківського 
національного заповідника 
«Роль соціальних мереж в інформаційно-комунікаційній діяльності невеликих публічних 
книгозбірень» 
 
Яремчук Наталія Григорівна, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу наукової 
бібліотеки ЖНАЕУ 
 «Академічна доброчесність: оформлення бібліографічної інформації у наукових роботах» 
 
Трохимчук Марія Іванівна, завідувач відділу обслуговування навчальною літературою 
наукової бібліотеки ЖНАЕУ 
«Переваги автоматизованої книговидачі над традиційними формами обслуговування 
користувачів: порівняльний аспект» 
 
Павлущенко Наталія Анатоліївна, бібліотекар ІІ категорії 
«Обслуговування користувачів в умовах електронного середовища на прикладі 
ветеринарного факультету ЖНАЕУ» 
 
Серба Ірина Володимирівна, бібліотекар ЖНАЕУ 
«Ефективне використання електронних інформаційних ресурсів в обслуговуванні 
користувачів наукової бібліотеки ЖНАЕУ» 
 

https://rabota.ua/zapros/facebook

