
Можливості та перспективи університетських бібліотек 

7-8 жовтня 2021 р. відбулась VI Міжнародна конференція “University Library at a New Stage 
of Social Communications Development” (UniLibNSD)!!! Тема 2021: Виклики, можливості та 
перспективи університетських бібліотек у глобальному сценарії невизначеності. 
http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library_2021.  

На платформі ZOOM та в Дніпровському 
національному університеті залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна мали 
можливість поспілкуватись 190 працівників 
бібліотек університетів України,  Італії, 
Нідерландів, Великої Британії, Ірландії, 
Німеччини, Ізраїлю, Угорщини, Словенії, 
Білорусі, Польщі, Казахстану та Філіппін. Це 
був справді міжнародний рівень конференції! 
Працівникам інформаційно-бібліографічного 
відділу Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини пощастило стати учасниками цієї конференції і 
почерпнути неоціненний досвід провідних бібліотекарів з усього світу. 

Організаторами виступили: 

● Науково-технічна бібліотека Дніпровського національного університету залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна (Україна); 

● Наукова бібліотека Білоруського національного технічного університету (Республіка 
Білорусь); 

● Бібліотека Назарбаєв Університету (Республіка Казахстан) Nazarbayev University; 
● Центральна технічна бібліотека Університету Любляни (Республіка Словенія). 

www.nuk.uni-lj.si. 

Стратегічні партнери заходу:  

⮚ ВГО “Українська бібліотечна асоціація” https://ula.org.ua/ ;  
⮚ Європейська мережа бібліотекарів відкритої освіти https: 

https://sparceurope.org/what-we-do/open-education/europeannetwork-openeducation-
librarians///sparceurope.org/what-we-do/open-education/europeannetwork-
openeducation-librarians/ ; 

⮚ Clarivate https://www.youtube.com/channel/UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg. 

Модераторами були: Тетяна Колесникова - кандидатка наук із соціальних комунікацій, 
директорка науково-технічної бібліотеки ДНУЗТ (Україна) та Інна Юрик - директорка 
наукової бібліотеки Білоруського національного технічного університету (Республіка 
Білорусь) .  
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На конференції обговорювались актуальні питання і проблеми університетських бібліотек 
та перспективи їх розвитку. А також нові ролі й можливості бібліотек та презентація ними 
свого внеску в розвиток університетських спільнот, громад міста, країни, світу під час 
пандемічних реалій, політику та практику академічної доброчесності в університетах по 
всьому світу 

 Наукова бібліотека Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова представила 
свій проєкт «Не толеруймо мову ворожнечі» (“hate 
speech”). Під “мовою ворожнечі” маються на увазі 
агресивні висловлюванння з приводу релігійних і 
політичних поглядів, національності, мови, 
зовнішності, дискримінації жінок. У ньому вони 
представили практичні кроки щодо втілення в життя 
задекларованих університетських цінностей 
пов’язаних із популяризацією ідей толерантності, 
терпимості та гуманності.   

Представники Наукової бібліотеки ім. М. 
Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
проаналізували стратегії розвитку в провідних університетах України та їх бібліотеках, та 
запропонували співпрацю за допомогою наукової 
комунікації. 

Марина Назаровець розповіла детально про 
особливості консультаційно-інформаційної роботи 
академічного бібліотекаря, послуги  бібліотек із 
підтримки науки та освіти, можливості баз даних 
цитувань, що надаються СІМ (Службою 
інформаційного моніторингу), оцінювання наукових 
ресурсів, бібліометрію, наукометрію, нові та 
виникаючі метрики .   

Детальніше про відкриту науку, відкриту освіту, 
відкритий доступ, відкриті дані, відкриті 
навчальні ресурси та їх роль для викладачів, 
науковців та бібліотекарів розповіли чемпіони 
відкритої освіти, представники Європейської 
мережі бібліотекарів відкритої освіти European 

Network of Open Education Librarians.  

Тихонкова Ірина Олександрівна (кандидат біологічних наук, 
фахівець з аналітичних ресурсів компанії Clarivate, Інститут 
молекулярної біології та генетики (м. Київ, Україна)) 
проінформувала про роботу компанії Clarivate Analytics та 
наступні заплановані вебінари.  

Віталій Осадчий зі своїми «Лайфхаками для 
неангломовних бібліотекарів» безперечно викликав 
інтерес у всіх учасників конференції. Його пропозиція, 
щодо спільного вивчення англійської бібліотечної 
лексики знайшла багато схвальних відгуків. Для 
сучасного бібліотекаря знання англійської мови на 
сьогоднішній день це просто необхідність.  

Мямліна Антоніна дослідила креативну комунікацію 
бібліотек у соціальних мережах різних країн. Ці зразки 
можна задіяти у комунікаційній політиці 
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університетських бібліотек. Вони допоможуть у промоції читання, подій, сервісів. 
Правильне повідомлення, що з’являється у правильний час є частиною успішної стратегії, 
що збільшить увагу до бібліотеки та її послуг.  

Багато спікерів з інших країн виступало розглядаючи різні аспекти бібліотечної роботи: 
менеджмент і маркетинг бібліотек вищих навчальних закладів; фонди бібліотек; традиційні 
та електронні ресурси; комплектування; наукову обробку; використання; оцифровку й 
цифрове збереження фондів.  

В рамках конференції проводився конкурс і було нагороджено переможців у номінаціях: 
- кращий відео кліп; 
- кращий доповідач; 
- краща стаття (доповідь). 
 
Щиро дякуємо організаторам та спікерам конференції за пізнавальні, інформативні, 
креативні матеріали та підходи до вивчення даної теми. Бажаємо усім здоров’я, 
професійних та особистих успіхів, сил і можливостей побороти всі складнощі та 
невизначеності сучасності. 
 
 


