МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ГОЛОВНА БІБЛІОТЕКА ОБ’ЄДНАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
БІБЛІОТЕК ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

20 листопада 2014 р.
ПРОГРАМА
XV МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ТРАДИЦІЙНІ ТА НОВІ ПОСЛУГИ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ»
ПЛАН РОБОТИ:
08.30 – 09.00 – реєстрація учасників
09.00 – 10.45 – пленарне засідання (перша частина)
10.45 – 11.00 – перерва на каву
11.00 – 12.00 – пленарне засідання (друга частина)
12.00 – 12.30 – перерва на обід
12.30 – 13.30 – заслуховування річних звітів бібліотек об’єднання
13.30 – 14.30 – практична робота та консультування
14.30 – 15.00 – підведення підсумків конференції
РЕГЛАМЕНТ

виступ на пленарному засіданні – до 10 хв.
Місце проведення: Житомирський національний агроекологічний
університет (читальна зала №1)
Адреса: м. Житомир, Бульвар Старий, 7; тел. (0412) 22 15 10
ВІТАЛЬНЕ СЛОВО:
Скидан Олег Васильович, в. о. ректора ЖНАЕУ, проректор з наукової
роботи та інноваційного розвитку, доктор економічних наук.
Кільніцька Олена Сергіївна, учений секретар, кандидат економічних наук,
доцент ЖНАЕУ.
Ігнатюк Марина Вікторівна, директор бібліотеки ЖНАЕУ.
ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
Пленарне засідання. Перша частина
Ігнатюк Марина Вікторівна, директор бібліотеки Житомирського
національного агроекологічного університету
«Наукометричний інструментарій в Google Scholar: можливості для аграрної
науки України».
Могиленко Ольга Миколаївна, директор бібліотеки Житомирського
державного технологічного університету
«Електронні інформаційні ресурси в системі бібліотечно-інформаційних
послуг бібліотеки ЖДТУ».
Мозгова Лариса Анатоліївна, заступник директора з наукової роботи
Житомирської обласної бібліотеки для дітей
«Компетенція бібліотекаря у цифровому середовищі».

Громницька Наталя Костянтинівна, заступник директора бібліотеки
Житомирського державного університету імені Івана Франка
«Інновації та традиції в бібліотеці Житомирського державного університету
імені Івана Франка».
Журавська Наталія Анатоліївна, головний бібліограф сектору бібліографії
Житомирської обласної бібліотеки для дітей
«Регіональний PR-офіс сучасних бібліотек Житомирщини: менеджмент,
делегування функцій та контроль за командною роботою».
Бугайов Вадим Сергійович, фахівець ІІ категорії відділу інформаційних
технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки ЖНАЕУ
«Використання у бібліотечній справі програм для створення відеозаписів з
екрану».
Гейзе Ірина Сергіївна, методист бібліотеки ЖНАЕУ
«Використання нових інтерактивних форм роботи зі студентами: досвід
бібліотеки Житомирського національного агроекологічного університету».
Пленарне засідання. Друга частина
Сталідзанс Лайма Янівна, завідувач відділу інформаційних технологій та
комп’ютерного забезпечення бібліотеки
«Тематичні вебінари «Бібліотека і виборче право» як приклад нетрадиційної
послуги для користувачів».
Трохимчук Марія Іванівна, завідувач відділу обслуговування навчальною
літературою
«Впровадження електронної книговидачі в бібліотеці ЖНАЕУ: проблеми та
перспективи».
Багрова Світлана Іванівна, завідувач відділу обслуговування науковою
літературою
«Правові аспекти надання бібліотеками послуг з електронної доставки
документів».
Яремчук Наталія Григорівна, завідувач інформаційно-бібліографічного
відділу
«Створення авторитетного файлу «Індивідуальні автори» в АБІС «ІРБІС 64»
у бібліотеці ЖНАЕУ».
Бугайов Вадим Сергійович, фахівець ІІ категорії відділу інформаційних
технологій та комп’ютерного забезпечення бібліотеки
«Організація доступу користувачів до електронного каталогу бібліотек
об’єднання на сайті бібліотеки ЖНАЕУ».
Одарич Ольга Валеріївна, завідувач відділу наукової обробки документів і
організації каталогів
«Копіювання баз даних в АБІС «ІРБІС 64»: досвід бібліотеки Житомирського
національного агроекологічного університету».
Учасники:

Практична робота та консультування

Зибіна Ірина Євгенівна, завідувач бібліотеки Житомирського агротехнічного
коледжу;
Рудейчук Тетяна Олександрівна, завідувач бібліотеки будівельного коледжу
ЖНАЕУ;

Шовківська Ніна Петрівна, завідувач бібліотеки Верхівнянської філії
Житомирського агротехнічного коледжу;
Слободенюк Надія Сергіївна, завідувач бібліотеки Новочорторийського
державного агрономічного технікуму;
Прищепа
Зоя Петрівна,
землевпорядкування ЖНАЕУ;

бібліотекар

Житомирського

технікуму

Пасічник Світлана Степанівна, бібліотекар Рогачів-Волинської
Новочорторийського державного аграрного технікуму;

філії

Ковальчук Наталія Зіновіївна, завідувач наукової бібліотеки Інституту
сільського господарства Полісся;
Фатнєв Володимир Володимирович, завідувач наукової бібліотеки філіалу
Інституту сільського господарства Полісся;
Кудріцька Надія Володимирівна,
лісотехнічного коледжу;

завідувач

бібліотеки

Малинського

Горисюк Ірина Петрівна, завідувач бібліотеки Рівненського державного
аграрного коледжу.
Підведення підсумків конференції

