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Інформаційно-бібліотечні ресурси:  
проблеми формування,  
використання, доступу   

 
 
 

обласний семінар-тренінг 
для бібліотекарів відділів комплектування  
і обробки літератури   та бібліографів  міських,  
районних ЦБС, бібліотек ОТГ 
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6 березня 2018 року 
 вівторок  
1000-1500 

 
 Відкриття обласного семінару-тренінгу  

Абраїмова Тетяна  Олександрівна, заступник директора з наукової 

                         роботи КЗК «ДОУНБ» 
Луньова Ірина Євгенівна, завідуюча відділом наукової організації і   

                      методики бібліотечної роботи КЗК «ДОУНБ» 
 

Виступи-консультації 
 

 Менеджмент  комплектування, організації  бібліотечних фондів та 
інформаційно-бібліографічної роботи  

Абраїмова Тетяна  Олександрівна, заступник директора з наукової 

                         роботи КЗК «ДОУНБ» 
 

 Програмне забезпечення  процесів реалізації регіонального проекту 
«Електронний каталог» 

Крупій Ганна Яківна, заступник директора з автоматизації бібліотечних  

            процесів КЗК «ДОУНБ» 
 

 Культура академічної доброчесності: як правильно оформити бібліографічні 

посилання у наукових роботах 

Піскун Віра Анатоліївна, головний бібліограф КЗК «ДОУНБ» 

 
 

Секційне заняття I 

«Бібліотечні інформаційні ресурси: 
формування та  розвиток» 

 
 Регіональний проект «Електронний каталог»- аналіз бази даних: успіхи,недоліки 

та подальші завдання  
Литвиненко Надія Григорівна, завідуюча відділом наукового опрацювання 

           документів та організації каталогів КЗК «ДОУНБ» 
 

 Щодо здійснення придбання україномовних книг для поповнення фондів публічних 
бібліотек у рамках державної бюджетної програми 2017 року 

Сподинець Тетяна Анатоліївна, головний бібліотекар відділу           

            комплектування  КЗК «ДОУНБ» 

 
  

Практичні заняття 
  

Модератори:  

      Литвиненко Надія Григорівна, завідуюча відділом   наукового 

          опрацювання документів та організації каталогів КЗК «ДОУНБ» 

 

Кучугурна  Галина Григорівна, головний бібліотекар  відділу наукового 

          опрацювання документів та організації каталогів КЗК «ДОУНБ» 

 

 Методика складання предметних  рубрик та індексування документів 
ключовими словами 

 Особливості складання бібліографічного опису багатотомного видання та  

збірників 

 

 



Перерва : кава 

1200-1230 

 

Методичні  рекомендації  
і  практичні заняття 

 
Модератори:  

     Манченко  Світлана Володимирівна, завідуюча  відділом комплектування  

                               КЗК «ДОУНБ» 

    Лєсканова  Марина Леонідівна, завідуюча  відділом   зберігання основного фонду 

         КЗК «ДОУНБ 

 

 Облік  та списання бібліотечного  фонду   
 Комплектування бібліотечних фондів через систему ProZorro  
 Вилучення документів  з бібліотечного фонду. Автоматичний підрахунок вартості видань у 

процесі  індексації за допомогою  таблиць «Excel»  
 Огляд і аналіз актів на прибуття та вилучення документів  
 Перевірка бібліотечних фондів – головне питання   їх збереження   

  
 

Секційне заняття  II 
«Інформаційно-бібліографічна діяльність:  

сучасні пріоритети і акценти 
 

 Портал « ДніпроКультура» - регіональний корпоративний проект ДОУНБ у 
цифровому форматі  

      Абраїмова Тетяна  Олександрівна, заступник директора з наукової роботи 

         КЗК «ДОУНБ» 

 
 

Консультації , методичні  рекомендації   
і  практичні заняття 

 
Модератори:  

 Шилкіна Марина Віталіївна, завідуюча краєзнавчим  відділом  

                 КЗК «ДОУНБ»  

 Савченко Ірина Євгенівна, завідуюча сектором КЗК «ДОУНБ» 

 Піскун Віра Анатоліївна, головний бібліограф  КЗК «ДОУНБ» 

 

 Бібліотечне краєзнавство  в публічній бібліотеці: основні напрямки роботи 
 Корпоративна електронна база даних «Дніпропетровщина» : мета створення, шляхи 

втілення, ефективне  використання ( інформаційний огляд проекту)  

 Стандартні вимоги  та деякі особливості аналітичного бібліографічного розпису в ЕБД 

«Дніпропетровщина»   

 Використання ЕБД «Дніпропетровщина» бібліотекарями і читачами: можливості та 

ефективність ресурсу  

 Бібліографічні покажчики : класичний підхід та нові тенденції створення   

 Огляд – аналіз бібліографічних посібників – учасників семінару  

 

Підведення підсумків обласного  
семінару-тренінгу 


