ПРОГРАМА
науково-практичного семінару
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СЛУЖБ НАУКОВОТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ АРХІВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ
15 листопада 2013 р.
м. Київ, вул. Солом’янська, 24
Читальний зал Державної наукової архівної бібліотеки, м. Київ
9.00 – 9.50

Реєстрація учасників семінару, отримання матеріалів

10.00 – 10.20

Вітальне слово до учасників семінару
Прись Тетяна Петрівна - Директор департаменту організації
архівної роботи Укрдержархіву
Гаранін Олександр Якович – директор УНДІАСД, к.і.н.
Щербак Микола Григорович – завідувач кафедри архівознавства Київського
національного університету імені Т. Г. Шевченка, д.і.н., проф.

10.20 – 10.30

Підготовка кадрів для архівної системи в умовах запровадження сучасних
інформаційних технологій
Щербак Микола Григорович – завідувач кафедри архівознавства Київського
національного університету імені Т. Г. Шевченка, д.і.н., проф.

10.30 – 10.45

10.45 – 11.15

Організаційні та правові аспекти діяльності служби науково-технічної
інформації архіву
Христова Наталія Миколаївна - завідувач відділу технологічного
забезпечення архівної справи УНДІАСД, к.і.н., с.н.с.
Науково-методична діяльність служби науково-технічної інформації архіву
(організація проведення виставок, бібліографічний опис, анотація-реферат,
складення бібліографічного списку)
Збанацька Оксана Миколаївна – доцент кафедри документознавства та
управління соціальними комунікаціями Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв, к.і.н.

11.15 – 11.45

Довідково-інформаційне обслуговування користувачів ДІФ
(бібліографічне обслуговування, виконання інформаційних запитів,
фактографічних та аналітичних довідок, копії документів, забезпечення
спеціалістів профільною інформацією в режимі вибіркового розповсюдження
інформації, проведення днів інформації та тематичних виставок матеріалів
ДІФ, обслуговування по міжбібліотечному абонементу)
Зозуля Світлана Миколаївна – завідувач відділу науково-аналітичної
обробки та поширення інформації у сфері освіти Державної науковопедагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України,
к.і.н.

11.45 – 12.15

Робота довідково-інформаційного фонду архіву (організаційні аспекти, плани
комплектування, відбір документів для замовлення, приймання та облік
надходжень, технічне оформлення надходжень, складення формулярів,
довідковий апарат: головна довідкова картотека, каталоги, розміщення
документів, проведення інвентаризації, перевірка наявності)
Майстренко Анжела Андріївна – завідувач відділу науково-інформаційної
та редакційно-видавничої діяльності УНДІАСД, к.і.н.

12.15 – 12.30

Перерва
Ознайомлення учасників семінару із новими надходженнями до ГЦНТІ
Романовський Ростислав Володимирович – завідувач сектору науковотехнічної інформації УНДІАСД

12.30 – 13.30

Автоматизація діяльності ДІФ (на прикладі системи ІРБІС)
Прокопенко Лілія Сергіївна – старший науковий співробітник сектора
науково-технічної інформації УНДІАСД, к.і.н., доц.

13.30 – 14.30

Перерва

14.30 – 15.30

Круглий стіл з актуальних проблем діяльності служб НТІ архіву
Організація роботи служби НТІ Центрального державного науковотехнічного архіву України
Алєксєєнко Анна Олександрівна – начальник відділу використання
інформації документів ЦДНТА України
Сучасний стан та перспективи розвитку служби НТІ в ЦДАМЛМ України
Алєксєєнко Олена Степанівна – завідувач сектора друкованих видань
відділу забезпечення збереженості документів ЦДАМЛМ України
Обговорення актуальних проблем

15.30 – 15.45

Підведення підсумків семінару
Гаранін Олександр Якович – директор УНДІАСД, к.і.н.

