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Сварник Іван Іванович, директор Львівської обласної універсальної наукової
бібліотеки, Львів, Україна
Лугова Лариса Анатоліївна, член Президії Української бібліотечної асоціації,
директор Львівської обласної бібліотеки для дітей, Львів, Україна
Пашкова Валентина Степанівна, віце-президент Української бібліотечної асоціації,
директор Центру інформаційних ресурсів Посольства США в Україні
Сошинська Ярослава Євгенівна, Виконавчий директор Української бібліотечної
асоціації, доцент Національного технічного університету України «КПІ», Київ, Україна
Шевченко Ірина Олександрівна, Президент Української бібліотечної асоціації,
директор Інституту післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв, Київ, Україна

15-16 вересня
Програма Української бібліотечної асоціації та «Бібліомосту»
Місце проведення:
15 вересня
9.00-15.30, читальна зала Наукової бібліотеки
університету ім.І.Франка, вул.Драгоманова, 5
16.00-17.30, «Кафе на розі», вул.Винниченка, 1

Львівського

національного

16 вересня
10.00-13.00, читальна зала Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки,
пр.Шевченка,13
14.00-16.30, Львівська обласна бібліотека для дітей, вул.Винниченка, 1
16.30-18.00, Палац Мистецтв, вул.Коперника, 17

Програма Української бібліотечної асоціації та «Бібліомосту»
15 вересня, четвер
9.00 - 9.30
Реєстрація учасників Бібліотечного форуму
(читальна зала Наукової бібліотеки Львівського
ім.І.Франка, вул.Драгоманова,5)

національного

університету

9.30
Відкриття Бібліотечного форуму
Вітання від заступника Міністра культури України Лісничої В.М., Форуму видавців,
начальника управління культури облдержадміністрації Бурка С.І., начальника
управління культури Львівської міської ради Вороновського А.Л., Президії Української
бібліотечної асоціації
9.40 – 13.00
Сесія 1. «Стратегічні партнерства для розвитку галузі та професії»
(Регламент – 15 хв., включаючи виступи та обговорення)
Ведучі:
Шевченко І.О., канд. пед. наук, Президент Української бібліотечної асоціації,
директор Інституту післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв
Кметь В.Ф., канд. іст. наук, директор Наукової бібліотеки Львівського національного
університету ім.І.Франка
1. Розбудова ефективних партнерств: роль Української бібліотечної
асоціації
Шевченко І.О., канд. пед. наук, Президент Української бібліотечної асоціації,
директор Інституту післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв
Сошинська Я.Є., канд. іст. наук, доцент Національного технічного університету
України «КПІ», Виконавчий директор Української бібліотечної асоціації
2. Партнерські взаємини в адвокаційній діяльності
Загуменна В.В., канд. пед. наук, професор Національної академії керівних кадрів
культури і мистецтв, член Президії Української бібліотечної асоціації
Барабаш С.І., вчений секретар Науково-технічної бібліотеки ім.Г.І.Денисенка
Національного технічного університету України «КПІ», голова секції Української
бібліотечної асоціації з адвокації
3. Партнерства з Фондами та благодійними організаціями

Островська-Люта О., керівник програм і проектів фонду Ріната Ахметова
«Розвиток України»
Литвинов П., координатор проектів Ресурсного центру «Гурт»
4. Співпраця з урядом, участь у реалізації державних програм

Височанська М.Г., головний спеціаліст відділу аналізу та прогнозування діяльності
бібліотек Міністерства культури України
Емірова О.Г., начальник управління закладів культури, мистецтв і національної
культурної політики Міністерства культури і мистецтв АР Крим
Вороновський О.Л., начальник управління культури Львівської міської ради
Гайдукевич Т.І., заступник голови м.Стрия Львівської обл.
5. Міжнародні партнерства
Ярошенко Т.О., канд. іст. наук, член Президії УБА, директор Наукової бібліотеки
Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Соляник А.А., доктор пед. наук, професор, декан факультету бібліотекознавства та
інформатики Харківської державної академії культури
Цвіркун І.О., заступник директора Наукової бібліотеки Львівського національного
університету ім.І.Франка
6. Партнерства з бізнесом і видавцями
Будний Б., головний редактор видавництва «Навчальна книга – Богдан»
Левицька О.В., директор з маркетингу книготорговельної організації «Джерела М»
Березна Т.І., генеральний директор ПП «АДІС «Матрікс Прес»
13.00 – 14.00
Обідня перерва
(ресторан-кафе «Академічне», пр.Шевченка, 25)
14.00 – 15.30
Сесія 2. «Досвід партнерства в регіональному контексті»
(читальна зала Наукової бібліотеки Львівського національного
ім.І.Франка, вул.Драгоманова,5)

університету

Ведучі:
Ковальчук Л.І., віце-президент Української бібліотечної асоціації, директор Публічної
бібліотеки ім.Лесі Українки м.Києва
Лугова Л.А., член Президії Української бібліотечної асоціації, директор Львівської
обласної бібліотеки для дітей
Цяпало Л.В., голова Львівського обласного відділення «Галичина» УБА, директор
ЦБС для дорослих м.Львів
7. Львівський бібліотечний стиль: панельна презентація
Сварник І.І., директор Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки

Лугова Л.А., член Президії Української бібліотечної асоціації, директор Львівської
обласної бібліотеки для дітей
Галушко В.Ф., член Президії Львівського обласного відділення «Галичина» УБА,
директор ЦБС для дітей м.Львів
Шматько О.В., член Президії Львівського обласного відділення «Галичина» УБА,
зав. відділом Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки
8. Від партнерства до нових ініціатив
Масленнікова С.Л., головний бібліотекар Луганської ОУНБ ім.О.М.Горького
9. «Бібліотека на вустах громади»: волонтерство та реклама бібліотечних
послуг
Гук Л.С., директор Тернопільської обласної бібліотеки для молоді
10. Бібліотека і громадські організації: партнерство як запорука успішного
розвитку
Слотюк Г.М., заступник директора Вінницької ОУНБ ім.К.А.Тімірязєва
11.

Проектування бібліотек як результат співпраці бібліотекаря та
архітектора
Воронкова І.С., магістр архітектури, асистент кафедри Національного університету
«Львівська політехніка»
Самотий Р.С., канд. наук з соціальних комунікацій, зав. відділу Науково-технічної
бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»
15.30 – 16.00
Акція «Бібліотека чекає на тебе»
16.00 – 17.30
Сесія 3. Світове кафе «Читай! Формат не має значення»
(«Кафе на розі», вул.Винниченка, 1)
Модератори: Шевченко І., Загуменна В., Лугова Л., Сошинська Я., Барабаш С.
Підведення підсумків

16 вересня, п’ятниця
9.30 - 10.00
Реєстрація учасників Бібліотечного форуму
(читальна зала Львівської універсальної наукової бібліотеки, пр.Шевченка,13)
10.00 – 13.00
Сесія 4. Семінар «Співпраця бібліотек з громадою як важливий чинник
культурного розвитку регіону»
Організатори:
Українська бібліотечна асоціація, Секція з адвокації
Програма «Бібліоміст»
13.00 – 14.00
Обідня перерва
(кафе «На розі», вул.В.Винниченка,1)
14.00 – 16.30
Сесія 5. «Розбудова партнерств засобами PR»
(Львівська обласна бібліотека для дітей, вул.Винниченка, 1)
14.00 – 15.00
Майстер-клас «Зміни імідж своєї бібліотеки»
Колтуков О., дизайнер
14.00 – 14.45
Відкритий урок від Братів Капранових: «Як зацікавити дітей історією та
літературою. Співпраця бібліотек, видавництв, громадських організацій»
15.00 – 16.30
Майстер-клас «Як використовувати соціальні медіа»
Кулик Є.В, зав. відділу ДЗ «Державна бібліотека України для юнацтва»
Тараненко Г.Г., спеціаліст з розвитку веб-ресурсів програми «Бібліоміст»
Підведення підсумків Бібліотечного форуму
16.30 – 18.00
Участь у заходах Форуму видавців
(Палац мистецтв, вул.Коперника, 17)
Спеціальна програма Посольства США в Україні
14-17 вересня
(за окремою програмою і спеціальними запрошеннями)

Електронні книжки та ресурси: виклики та можливості для бібліотек
Семінар для директорів бібліотек і керівників центрів «Вікно в Америку»
Організатори:
Відділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні
Асоціація «Інформатіо-Консорціум»

