
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ДЛЯ ДІТЕЙ

МАРІУПОЛЬСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА БІБЛІОТЕКА ІМ. М. ГОРЬКОГО
КУ «ЦБС ДЛЯ ДІТЕЙ» М. МАРІУПОЛЯ

ПРОГРАМА
Всеукраїнської науково-практичної конференції 

директорів обласних бібліотек для дітей

Бібліотеки для дітей в умовах 
реформи децентралізації:  
нові практики і технології 

розвитку

9-11 жовтня 2018 р. 

м. Маріуполь



9 ЖОВТНЯ, вівторок

Заїзд учасників конференції. Реєстрація. Розміщення в готелі. 

14.00 – 15.00  
Урочисте відкриття конференції  

у Маріупольській центральній бібліотеці КУ «ЦБС для дітей» 
м. Маріуполя

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Заступник Міністра культури України  
РИБАЧУК Юрій Анатолійович

Заступник начальника управління культури і туризму  
Донецької обласної державної адміністрації

ПЕВНА Аліна Валентинівна

Голова Донецької обласної організації  
Професійної спілки працівників культури України 

УТКІНА Марія Іванівна

Директор департаменту культурно-громадського розвитку  
Маріупольської міської ради

ТРИМА Діана Володимирівна

Генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей,
заслужений працівник культури України,  

кандидат культурології
ГОРДІЄНКО Алла Іванівна
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15.00 — 17.00  
Пленарне засідання

 
МОДЕРАТОРИ:

А.І. Гордієнко,  генеральний директор Національної бібліотеки України 
для дітей

Ю.С. Василенко, директор КУ «ЦБС для дітей» м. Маріуполя

Збереження мережі спеціалізованих бібліотек України для дітей  
в умовах адміністративно-територіальної реформи

Рибачук Юрій Анатолійович, заступник Міністра культури України 

Децентралізація для бібліотек: загрози, виклики чи шлях розвитку
А.І. Гордієнко, генеральний директор  
Національної бібліотеки України для дітей, кандидат культурології 

Спеціалізовані бібліотеки для дітей в умовах чергової децентралізації
Т.М. Турбаніст, заступник генерального директора з науково-
методичної роботи Національної бібліотеки України для дітей

Бібліотека для дітей — місце яке надихає, мотивує та дивує!
Ю.С. Василенко, директор КУ «ЦБС для дітей» м. Маріуполя

Підбиття підсумків пленарного засідання
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10 ЖОВТНЯ, середа

9.00 — 17.00 
Виїзне пленарне засідання на базі бібліотеки  

ім. А.П. Чехова КУ «ЦБС для дітей» м. Маріуполя

МОДЕРАТОРИ:
Т.М. Турбаніст,  заступник генерального директора  

з науково-методичної роботи Національної бібліотеки 
України для дітей

Н.М. Тюхай, заступник директора КУ «ЦБС для дітей» м. Маріуполя

Перспектива діяльності дитячих бібліотек в умовах об’єднаних  
територіальних громад

Л.І. Митрофанова, директор Полтавської ОБД ім. Панаса Мирного

Працюємо в умовах ОТГ:  
нові реалії бібліотечного життя в Запорізькій області

Л.В. Данилова, в.о. директора КЗ «Запорізька обласна бібліотека 
для дітей «Юний читач» Запорізької обласної ради

Забезпечення професійного розвитку бібліотечних фахівців як одне 
з пріоритетних завдань методичної діяльності в умовах реформи 
децентралізації

Т.С. Манжула, директор Кіровоградської ОБД ім. Т.Г. Шевченка

Дитячі бібліотеки Рівненщини в новостворених ОТГ:  
перший рік роботи

Н.А. Назарук, директор КЗ «Рівненська обласна бібліотека для ді-
тей» Рівненської обласної ради

Надання бібліотечних послуг дітям в умовах децентралізації
В.Ю. Черноус, директор Хмельницької ОБД ім. Т.Г. Шевченка

Дитяча бібліотека — територія нових можливостей
Н.А. Гагаріна, завідувач бібліотеки ім. А.П. Чехова  
КУ «ЦБС для дітей» м. Маріуполя
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13.00 — 14.00 
Обідня перерва

Модернізація змісту діяльності спеціалізованих бібліотек Закарпаття 
для дітей у реаліях сьогодення

В.Д. Чіка, директор Закарпатської ОДЮБ

Неформальна освіта для професійного розвитку
Л.М. Михальчук, директор Житомирської ОБД

Як не втратити читача-дитину в умовах децентралізації?  
Прагнення і реальність

А.І. Бардашевська, директор КЗ «Херсонська ОБД ім. Дніпрової Чайки» 
Херсонської обласної ради

Інноваційний розвиток бібліотеки для дітей в сучасних умовах:  
пріоритети і перспективи

Л.В. Ушакова, директор Черкаської ОБД

Дитячі бібліотеки міста Маріуполя: від минулого — до сьогодення
Н.М. Тюхай, заступник директора КУ «ЦБС для дітей» м. Маріуполя

Підбиття підсумків пленарного засідання
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11 ЖОВТНЯ, четвер

9.00 – 16.00 
Пленарне засідання у Маріупольській центральній  

бібліотеці КУ «ЦБС для дітей» м. Маріуполя

МОДЕРАТОРИ: 
Т.М. Турбаніст,  заступник генерального директора  

з науково-методичної роботи Національної бібліотеки 
України для дітей 

Н.М. Тюхай, заступник директора КУ «ЦБС для дітей» м. Маріуполя 

Соціальні функції і пріоритети бібліотеки для дітей в культурному 
просторі громади

О.О. Прокопович-Ткаченко, директор КЗК «Дніпропетровська облас-
на бібліотека для дітей»

Громада — бібліотека — діти: напрацювання на шляху створення  
нового образу публічної бібліотеки в умовах реформування

Т.А. Жайворонок, директор Миколаївської ОБД ім. В. Лягіна

Дитячі бібліотеки Сумщини: новий формат в умовах сучасних реалій
Л.М. Тогобіцька, директор обласного КЗ «Сумська обласна бібліотека 
для дітей»

Чернігівська обласна бібліотека для дітей: 120 років успіху
Т.М. Клюй, директор КЗ «Чернігівська обласна бібліотека для дітей» 
Чернігівської обласної ради

Жити в стилі ЕКО вчить бібліотека: проекти, які змінюють життя
Л.А. Лугова, директор КЗ «Львівська обласна бібліотека для дітей» 
Львівської обласної ради

Дитяча бібліотека — простір для реалізації мрій, захоплень та талантів 
читачів

Л.І. Максименко, завідувач бібліотеки ім. В.В. Маяковського  
КУ «ЦБС для дітей» м. Маріуполя

Бібліотечна інклюзія — рівні можливості для всіх
Ж.В. Селезньова, завідувач бібліотеки ім. Г.Х. Андерсена  
КУ «ЦБС для дітей» м. Маріуполя
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Засідання за круглим столом  
«Трансформація діяльності бібліотек для дітей  

в контексті адміністративно-територіальної реформи:  
виклики і перспективи»

Модератори: 
А.І. Гордієнко,  генеральний директор Національної бібліотеки України 

для дітей
Ю.С. Василенко, директор КУ «ЦБС для дітей» м. Маріуполя

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

•  Проблеми нормативно-правового забезпечення діяльності мережі  
бібліотек для дітей в умовах ОТГ.

•  Вплив процесів реформування на дотримання права дитячих  
користувачів на бібліотечно-інформаційне обслуговування.

•  Шляхи забезпечення дитячих бібліотек книжками за державними  
програмами в умовах децентралізації.

12.00 – 13.00 
Обідня перерва

Робота з громадою і на благо громади
А.М. Біла, директор Чернівецької обласної бібліотеки для дітей

Дитячі бібліотеки Тернопільщини в культурно-освітньому просторі 
України: перспективи та шляхи виживання в умовах децентралізації

Н.С. Новіцька, директор КУ Тернопільської обласної ради  
«Тернопільська обласна бібліотека для дітей»

Краєзнавча бібліотечна діяльність бібліотек Прикарпаття —  
одна з унікальних сфер діяльності, яка надає бібліотекам місцевого 
колориту

І.Я. Тацакович, директор Івано-Франківської ОБД

Проектна діяльність як основний інструмент патріотичного  
виховання підростаючого покоління: здобутки і перспективи

Г.В. Трохименко, директор Харківської ОБД
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Підбиття підсумків роботи науково-практичної конференції, 
запитання, відповіді, обмін думками.
Ухвалення підсумкового документа.

Регламент роботи:
Основні доповіді – до 15 хв.

Виступи – до 10 хв.
Запитання та відповіді – до 3 хв.



Україна, 03190, м. Київ, вул. Я. Корчака, 60  
тел./факс: (044) 400-65-87, тел.: (044) 400-05-01, 400-70-91
http://www.chl.kiev.ua
е-mail: library@chl.kiev.ua


