
ПРОГРАМА        

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

директорів обласних бібліотек для дітей 

«Бібліотека для дітей: користувачам, громаді, суспільству...» 

(18-20 жовтня 2022 року м. Київ) 

 

18 жовтня  

 

10.00 -11.00 

Урочисте відкриття Всеукраїнської науково-практичної конференції 

 

Вітальне слово: 

Алла Іванівна Гордієнко, генеральний директор Національної бібліотеки України 

для дітей, заслужений працівник культури України, кандидат культурології 

 

Ростислав Володимирович Карандєєв, перший заступник Міністра культури та 

інформаційної політики України, доктор філософії в галузі економіки 

 

Михайло Богданович Швед, заступник Голови Державного агентства України з 

питань мистецтв та мистецької освіти 

 

Сільвія Варделл, президент Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги (IBBY) 

 

Микола Володимирович Томенко, народний депутат України IV-VIII скликань, 

засновник Фонду «Рідна країна», доктор політичних наук, кандидат історичних 

наук   

 

Віктор Володимирович Круглов, директор видавництва «Ранок» 

 

(Модератор: Полікарпова Людмила Петрівна, заступник генерального директора 

з науково-методичної роботи НБУ для дітей) 

 

11.00-15.00 

Пленарне засідання  

 

Бібліотека для дітей: користувачам, громаді, суспільству. Прагнення та 

реалії 

Алла Іванівна Гордієнко, генеральний директор Національної бібліотеки України 

для дітей, заслужений працівник культури України, кандидат культурології 

 

 



2 
 

Результати моніторингу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

щодо збереження культурної спадщини 

Світлана Аркадіївна Глущенко, Директор Департаменту моніторингу додержання 

соціальних та економічних прав Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини, кандидат юридичних наук 

 

Діяльність бібліотек для дітей як закладів позашкільної освіти в умовах воєнного 

стану 

Олена Володимирівна Биковська, завідувач кафедри позашкільної освіти Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, 

професор 

 

Діяльність Національної дитячої бібліотеки ім. Іона Крянге для підтримки дітей-

біженців з України 

Лоліта Канєєв, керівник відділу медіатеки Національної дитячої бібліотеки ім. Іона 

Крянге Республіки Молдова 

 

Роль бібліотек у формуванні і підтримці дитячого читання, сприянні навчанню та 

освіті 

Даніела Банаурс, бібліотекар Філії для дітей та юнацтва Відомчої бібліотеки 

ім. Г. Баріциу м. Брашова, Румунія 

 

Організація ІІ Всеукраїнського конкурсу із правового просвітництва 

«Конституція для всіх: і великих, і малих» 

Володимир Миколайович Кравчук, суддя Верховного суду, доктор юридичних наук, 

професор 

 

Креативні інструменти медіаграмотності: медіаосвітній комікс 

Оксана Валеріївна Волошенюк, менеджер медіаосвітніх програм Академії української 

преси, науковий співробітник відділу кіномистецтва і телебачення Інституту 

мистецтвознавства фольклору та етнографії імені М. Рильського 

 

Вимушена імміграція — говоримо з дітьми засобами медіаосвітнього коміксу 

Олександра Володимирівна Шаповал, молодший науковий співробітник відділу 

кіномистецтва і телебачення Інституту мистецтвознавства фольклору та етнографії 

імені М.Т. Рильського НАН України, письменниця, популяризатор дитячого читання, 

кандидат мистецтвознавства 
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19 жовтня  

 

10.00-12.00 

Секція 1 «ВІЙНА . БІБЛІОТЕКИ. ДІТИ»  

 

Складний шлях Донецької обласної бібліотеки для дітей 

Юлія Станіславівна Василенко, директор КЗК «Донецька ОБД» 

 

Бібліотека для дітей — зона активних дій 

Лариса Вікторівна Данилова, в.о. директора КЗ «Запорізька ОБД «Юний читач» 

Запорізької обласної ради  

 

Бібліотеки для дітей Миколаївщини: простори підтримки громад під час 

воєнного часу 

Тетяна Анатоліївна Жайворонок, директор Миколаївської ОБД ім. В.О. Лягіна, 

заслужений працівник культури України  

 

Тримаємо культурний фронт: дитячі бібліотеки Харківщини під час війни 

Галина Володимирівна Трохименко, директор ОКЗ «Харківська ОБД», заслужений 

працівник культури України 

 

Бібліотечний простір для дітей: підтримуємо, навчаємо, захищаємо 

Ольга Олегівна Прокопович-Ткаченко, в.о. директора КЗК «Дніпропетровська ОБД» 

 

Дитяча бібліотека і війна: у кожного свій фронт 

Лілія Миколаївна Тогобіцька, директор КЗ Сумської обласної ради «Сумська ОБД» 

 

Волонтерська діяльність Чернігівської обласної бібліотеки для дітей 

Тамара Миколаївна Клюй, директор КЗ «Чернігівська ОБД» Чернігівської обласної 

ради 

 

Бібліотечне обслуговування дітей. Сучасні реалії 

Тетяна Андріївна Палій, директор КУ «Одеська ОБД ім. В. Катаєва» 

 

12.00-13.00 Обідня перерва 

 

13.00 – 15.00 

Секція 2 «ПРАЦЮЄМО У НОВИХ РЕАЛІЯХ»  

 

Нова реальність: 5 облич бібліотеки 

Лариса Анатоліївна Лугова, директор КЗ «Львівська обласна бібліотека для дітей» 

Львівської обласної ради 
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Тилова територія... Перезавантаження дитячих бібліотек регіону 

Таїса Сергіївна Манжула, директор Кіровоградської ОБД ім. Т.Г. Шевченка, 

заслужений працівник культури України 

 

Соціалізація читачів-дітей у бібліотеці 

Валентина Юхимівна Черноус, директор Хмельницької ОБД ім. Т.Г. Шевченка, 

заслужений працівник культури України 

 

Бібліотеки Черкащини: працюємо на перемогу 

Лідія Володимирівна Ушакова, директор КЗ «ОБД» Черкаської обласної ради, 

заслужений працівник культури України 

 

Тату, почитай 20/22: родинний марафон, що об'єднує читачів, громаду, Україну 

Наталія Адамівна Назарук, директор КЗ «Рівненська ОБД» Рівненської обласної 

ради 

 

Особливості діяльності бібліотек для дітей Закарпаття у реаліях воєнного стану 

Валентина Дмитрівна Чіка, директор КЗ «Закарпатська обласна бібліотека для дітей 

та юнацтва» Закарпатської обласної ради,  заслужений працівник культури України 

 

 

20 жовтня 

 

10.00 – 12.00 

Секція 3 «ДО ПЕРЕМОГИ РАЗОМ!»  

 

Об'єднані однією метою: бібліотечне волонтерство 

Ірина Ярославівна Тацакович, директор Івано-Франківської обласної бібліотеки для 

дітей, заслужений працівник культури України 

 

Бібліотека і партнери: гуртуємось заради перемоги! 

Надія Семенівна Новіцька, директор Тернопільської обласної бібліотеки для дітей 

 

З книгою до перемоги! 

Лариса Іванівна Митрофанова, директор Полтавської обласної бібліотеки для дітей 

ім. Панаса Мирного 

 

Книжковий світ як шлях до усвідомлення реалій 

Віктор Леонідович Зеленський, директор видавництва «Авіаз» 

 

Частинка Буковини у дитячих серцях 

Аліна Миколаївна Біла, директор КУ «Чернівецька ОБД» 
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12.00 – 13.00 Обідня перерва 

 

13.00 – 15.00 

 

Панельна дискусія «Виклики дитячих бібліотек: консолідована  позиція» 

 

Правові аспекти функціонування бібліотек: 

Людмила Петрівна Полікарпова, заступник генерального директора з науково-

методичної роботи НБУ для дітей, заслужений працівник культури України 

 

І знову про актуалізацію фондів 

Наталія Миколаївна Загоруйко, завідувач відділу формування та зберігання 

документних ресурсів НБУ для дітей, заслужений працівник культури України 

 

Стратегія бібліотеки — цілеспрямоване майбутнє 

Людмила Миколаївна Михальчук, директор ОБД Житомирської обласної ради 

 

 

 

 

Підбиття підсумків та ухвалення рекомендацій 

 


