
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27 вересня 2018 

 

розвиток та 
самореалізація 

інтелектуального 
потенціалу 

 
 

ПРОГРАМА 
БІБЛІОФОРУМУ 

 

інформаційна 
грамотність 

 

Управління культури та туризму 
Житомирської обласної державної адміністрації 

Обласна бібліотека для дітей Житомирської обласної ради 
 



***У  прогр амі  мож ут ь бут и змін и  

10:00-11:00 Початок реєстрації за місцем локації. Кава-брейк 
11:00-11:15 Офіційне відкриття Бібліофоруму. Вітальне відеозвернення 
11:15-12:15 Робота секцій 
12:15-12:30 Кава-брейк 
12:30-13:30 Робота секцій 

 

 
 Секція  «Нові підходи до роботи бібліотек в умовах децентралізації»  

Місце локації: Обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Ольжича 
(м. Житомир, Новий бульвар, 4) 

 Модератори:   
Журавська Алла Іванівна, головний методист науково-методичного сектору обласної бібліотеки для дітей 
Житомирської обласної ради 
Козаченко Галина Георгіївна, головний бібліотекар науково-методичного відділу обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. О. Ольжича Житомирської обласної ради 
 
Ключові  доповіді:  

 
«Стан впровадження реформи децентралізації влади в Житомирській області» 
Романович Сергій Сергійович, радник з питань децентралізації Житомирського Центру розвитку місцевого 
самоврядування 

 
«Прес-клуби сучасних бібліотек - рука на ПУЛЬСі громади в умовах децентралізації» 
Козицька Тамара Степанівна, тренер з медіаграмотності, керівник Хмельницького піар-офісу сучасних 
бібліотек; ментор проекту IREX «Пульс» 

 
«Нові форми і методи роботи бібліотек ОТГ» 
Якимчук Олена Валентинівна, директор Центру культури і дозвілля Семенівської ОТГ Бердичівського району 
Житомирської області 

 
«Трансформація дитячої бібліотеки в умовах децентралізації та соціально-економічних перетворень» 
Пилипчук Людмила Станіславівна, завідуюча Попільнянською центральною бібліотекою для дітей 

 
  
 Секція  «Бібліотека – центр поширення краєзнавчих знань»  
 Місце локації: Обласна бібліотека для дітей (м. Житомир, вул. Пушкінська, 36) 
 Модератори:  

Мозгова Лариса Анаталіївна, заступник директора з наукової роботи обласної бібліотеки для дітей 
Житомирської обласної ради 
Скавронський Павло Степанович, голова Житомирської обласної організації національної спілки краєзнавців 
України 
 

 Ключові  доповіді:  

 
«Співпраця Житомирської обласної організації національної спілки краєзнавців з бібліотеками області» 
Скавронський Павло Степанович, голова Житомирської обласної організації національної спілки краєзнавців 
України 

 
«Давні рукописи як оригінальні свідчення відомостей про духовну культуру Полісся» 
Мойсієнко Віктор Михайлович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови 
Житомирського державного університету імені Івана Франка 

 
«Музичне краєзнавство Житомирщини-Волині» 
Копоть Ірина Євгеніївна, кандидат мистецтвознавства, директор Народного музею Бориса Лятошинського 

 
«Бібліотека - стратегічний партнер краєзнавця» 
Мозгова Лариса Анаталіївна, заступник директора з наукової роботи обласної бібліотеки для дітей 
Житомирської обласної ради 
 

  
 



Секція  «У пріоритеті - дитяче читання» 
Місце локації: Обласна бібліотека для дітей (м. Житомир, вул. Пушкінська, 36) 

 Модератори:   
Гресь Світлана Миколаївна, голова ЖОО Національної спілки письменників України, письменниця 
Данилевич Тетяна Констянтинівна, завідувач відділу обслуговування учнів 5-9 класів обласної бібліотеки для 
дітей Житомирської обласної ради 
 
Ключові  доповіді:  

 
«Чому діти читають фентезі? Презентація дослідницьких центрів та принципи обрання літератури 
для позакласного читання» 
Канчура Євгенія Орестівна, кандидат філологічних наук, співголова Центру з дослідження літератури фентезі 
при Інституті літератури НАНУ ім. Т. Г. Шевченка 

 
 «Дитяча література як елемент соціокультурної комунікації» 

Соболевська Світлана, дитяча письменниця, лауреат обласної премії імені Лесі Українки 

 
«Феномен під знаком «АРТ»: інновації у роботі з читачами» 
Данилевич Тетяна Констянтинівна, завідувач відділу обслуговування учнів 5-9 класів обласної бібліотеки для 
дітей Житомирської обласної ради 

 
«Казки тоталітарних часів. Образи зла у дитячій прозі Олександра Шарова» 
Рязанцева Тетяна Миколаївна, доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник сектора 
компаративістики, керівник Центру з дослідження літератури фентезі при Інституті літератури  
НАНУ ім. Т. Г. Шевченка 

 
«Алгоритм дива, або Гаррі Поттер і радість навчати і навчатися» 
Астрахан Наталія Іванівна, доктор філологічних наук, доцент кафедри германської філології та зарубіжної 
літератури ЖДУ імені Івана Франка 

 
  

Фокус -група  «У пошуках бібліотеки майбутнього» 
 Місце локації: Наукова бібліотека Житомирського національного агроекологічного університету  

(м. Житомир, Старий бульвар, 7) 
 Модератори:   

Дзюба Наталія Йосипівна, заступник генерального директора з інформаційних технологій Національної 
бібліотеки України для дітей 

 Ігнатюк Марина Вікторівна, директор наукової бібліотеки Житомирського національного агроекологічного 
університету 
 
Ключові  доповіді:  

 
 «Бібліотечний інформаційний простір: нові технології – нові можливості» 

Дзюба Наталія Йосипівна, заступник генерального директора з інформаційних технологій Національної 
бібліотеки України для дітей  

 
«Бібліотека майбутнього: трансформація або смерть» 
Ігнатюк Марина Вікторівна, директор наукової бібліотеки ЖНАУ 

 
«Креативні і культурні індустрії: можливості для бібліотеки майбутнього» 
Шевченко Ірина Олександрівна, президент Української бібліотечної асоціації 

 
«Бердичівська «М-Формація» - проект ефективної  бібліотеки» 
Кущук Тетяна Вікторівна, директор Бердичівської центральної міської бібліотеки Бердичівської МЦБС 

 
«Стратегічні пріоритети розвитку бібліотеки майбутнього» 
Котвіцька Ольга Вікторівна, голова НГО «Асоціація науковців та бізнес-консультантів», керівник 
Житомирського обласного центру європейської інформації 

  
14:00-15:00 Екскурсія містом для гостей Бібліофоруму 
15:00-17:00 Мистецький салон Gnatyuk Art center. Кава-брейк. Урочисте закриття. Підведення підсумків 

 


