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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА імені В. Г. КОРОЛЕНКА 

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ 
ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ (філія)  

ВГО УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ 
 

Запрошуємо взяти участь у ХХІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Короленківські читання 2020», присвяченій 190-річчю від часу заснування Харківської 

державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка. Тема конференції: «Бібліотеки, 
архіви, музеї: історичний досвід та актуальні тенденції розвитку». Відбудеться 22-
23 жовтня 2020 р. у Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка. 

Партнери заходу: журнал «Бібліотечний форум: історія, теорія і практика», Корпорація 

«Ранок», Дистанційна академія Видавничої групи «Основа». 
 

Напрями роботи 
Напрям 1  

Бібліотеки, архіви, музеї: культурно-ціннісні орієнтири сучасного світу 
 

 Реалізація державної політики у бібліотечній, музейній та архівній справах України; 

 Історико-культурні комплекси сучасних бібліотек, архівів, музеїв;  

 Науково-освітній потенціал бібліотек: шляхи модернізації; 

 Новітні репрезентативні практики бібліотек, архівів, музеїв; 

 Компетенційні вимоги в епоху технологічних інновацій; 

 Просвітники, дослідники, зберігачі. Роль особистості в зберіганні та примноженні 

культурного надбання; 

 Сервіси дистанційного обслуговування в бібліотеках, архівах, музеях; 

 Цифрова комунікація: різноманіття засобів і форм; 

 Популяризація читання, промоції читання в Україні та зарубіжжі; 

 Корпоративні бібліотечні та міжгалузеві проєкти: створення і реалізація;  

 Формування цифрового сегмента історичних документів бібліотек, архівів, музеїв на 

регіональному рівні; 

 Клієнтоорієнтованість як стратегія розвитку закладів: можливості та загрози; 

 Професійна соціалізація та адаптація фахівців бібліотек, архівів, музеїв; 

 Майбутнє бібліотек у медіапросторі: пріоритети світової бібліотечної системи і професії. 

 

Реєстраційна форма: https://forms.gle/NiHScWUyHbZYgaEMA . 
Матеріали надсилати на адресу: nmr.hdnb@gmail.com. 
 

 

Напрям 2 

Роль документних пам’яток в історії формування та діяльності українських бібліотек, 
архівів та музеїв 
 

 Експертиза цінності документних пам'яток з державних, громадських та приватних 

колекцій і зібрань; 

 Фонди та колекції документних пам’яток у бібліотеках, архівах і музеях України: історія 

формування, характеристика окремих комплексів, особливості складу; 

 Формування і розкриття колекцій і зібрань книжкових пам'яток світового, національного 

та регіонального значення;  

 Формування архівних фондів особового та офіційного походження, архівних колекцій;  

 Традиційні та інноваційні форми розкриття колекцій документних пам'яток;  

 Науковий потенціал фондів та колекцій документних пам'яток, шляхи його розкриття;  

 Визначення прогнозної вартості документних пам’яток; 



 Спеціалізація роботи зі зберігання документних пам’яток;  

 Спеціалізація роботи з обслуговування користувачів пам’ятками писемності та друку. 
 

Реєстраційна форма: https://forms.gle/fgZRfVKdpF7wN1M46 . 

Матеріали надсилати на адресу: ndvkhdnb@gmail.com. 
 

23 жовтня планується проведення безкоштовних екскурсій провідними бібліотеками 

Харкова, а також до Логістичного центру корпорації «Ранок» (у межах проєкту 

«Бібліотечний туризм»).  

Реєстраційна форма: https://forms.gle/N1x45SK7ppCZoHGn8  
 

 

Робочі мови: українська, англійська. 

Термін подання заявок на участь у конференції (у т.ч. без доповіді, для отримання 

сертифіката), тез доповідей – до 1 червня 2020 р. 
 

Передбачається публікація збірника тез конференції.  

Учасники отримають: сертифікати, матеріали ХХІІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Короленківські читання 2019»; тези ХХІІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Короленківські читання 2020» (в авторській редакції).1 
 
Умови подання матеріалів до збірника тез конференції «Короленківські читання 2020»: 
1. Матеріали надсилаються в електронному вигляді у текстовому редакторі Word 97-

2003 (обсяг: не більше 5 сторінок формату А 4; поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, 

праве –1,5 см; шрифт – Times New Roman, кегль 14; інтервал – 1,5). Нумерувати сторінки не 

потрібно. 

2. Послідовність розташування тексту на сторінці: індекс УДК, назва доповіді 

(прописними літерами, кегль 14) – прізвище, ім'я, по батькові автора – посада, повна назва 

закладу, країна, місто, анотація та ключові слова двома мовами (укр., англ.), текст, перелік 

бібліографічних посилань (за алфавітом, за ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», мовою оригіналу). 
 

Участь у конференції безкоштовна. Витрати на відрядження за рахунок направляючої 

сторони. 
 

Контакти оргкомітету: 
 

Валентина Дмитрівна Ракитянська, голова оргкомітету, директор 

ХДНБ ім. В. Г. Короленка, заслужений працівник культури України; (057) 731–11–01; 

Алла Анатоліївна Соляник, доктор педагогічних наук, декан факультету соціальних 

комунікацій Харківської державної академії культури, професор кафедри інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи; (057) 731-13-88; е-mail: allasolyanik164@gmail.com ; 

Людмила Володимирівна Глазунова, канд. наук із соціальних комунікацій, заступник 

директора ХДНБ ім. В. Г. Короленка з наукової роботи, голова президії Харківського 

обласного відділення ВГО Українська бібліотечна асоціація; (057) 731–11–01; 

milaglazunova@gmail.com; 
Ігор Якович Лосієвський, доктор філологічних наук, завідуючий науково-дослідним відділом 

документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 

професор кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Харківської державної 

академії культури, заслужений працівник культури України; (057) 731–11–79; е-mail: 

ndvkhdnb@gmail.com; 
Олена Петрівна Куніч, завідуюча відділом науково-методичної роботи 

ХДНБ ім. В. Г. Короленка; (057) 731-32-27; 095-789-6296; e-mail: nmr.hdnb@gmail.com. 

                                                           

1 За умов фінансування заходу Міністерством культури, молоді та спорту України 


