
 
 
 
 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

IV Міжнародна науково-практична конференція 

“БІБЛІОТЕКА УНІВЕРСИТЕТУ НА НОВОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ 

СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ” 

3 – 4 жовтня 2019 року 

Тема 2019 р. "Університетська бібліотека в розвитку цифрової 

інфраструктури науки та освіти" 

 
 Організатори: – Науково-технічна бібліотека Дніпровського національного 

університету залізничного транспорту імені академіка  
                                           В. Лазаряна (Україна); 
 – Фундаментальна бібліотека Білоруського державного університету 

(Республіка Білорусь); 
– Наукова бібліотека Білоруського національного технічного 

університету (Республіка Білорусь); 
– Бібліотека Назарбаєв Університету (Республіка Казахстан); 
– Науково-технічна бібліотека Національного технічного університета 

"Харківський політехнічний iнститут" (Україна); 
 Місце проведення: Дніпровський національний університет залізничного 
транспорту імені академіка В. Лазаряна (вул. Лазаряна 2, м. Дніпро, Україна). 
 
Напрямки роботи конференції: 

Секція 1. Стратегічне партнерство. 

Секція 2. Менеджмент і маркетинг бібліотек закладів вищої освіти. 

Секція 3. Фонди бібліотек: традиційні та електронні ресурси; комплектування; наукова обробка; 

використання; оцифровка й цифрове збереження фондів. 

Секція 4. Послуги бібліотек із підтримки університетської науки: 

 цифрове бібліотечне видавництво; 

 репозитарії відкритого доступу; 

 питання авторського права і відкритого доступу; 

 оцінювання наукових ресурсів: бібліометрія, наукометрія, нові та виникаючі метрики . 

Секція 5. Зміна ролей: від постачальників інформації до педагогів. 
Секція 6. Внесок теорії та досліджень у трансформацію бібліотек. 
 
Реєстраційна форма для участі в конференції 
 
На сайті конференції (http://conflib.diit.edu.ua) будуть представлені тези й презентації українською, 
російською, англійською мовами. 
Наукові доповіді (статті) конференції вийдуть окремим виданням англійською мовою і будуть 
представлені у відкритому доступі, в тому числі в репозиаріях світу. 

До участі в конференції запрошуються науковці та практики в галузі бібліотечно-інформаційної 
справи, документознавства, інформаційної та видавничої діяльності, а також аспіранти та 
здобувачі, які мають намір здійснити апробацію своїх наукових досліджень. 
 
Контакты 
 по Україні: 
– Тетяна Колесникова, Бібліотека Дніпровського національного університету залізничного транспорту 
(ДНУЗТ), е-mail: chief.library@gmail.com 
– Тетяна Шитікова, Бібліотека ДНУЗТ, е-mail: libscience266@gmail.com 
 по Республіці Казахстан: 
– Асемгуль Темирханова, Бібліотека Назарбаєв Университету, е-mail: atemirkhanova@nu.edu.kz 
 по Республіці Білорусь: 
– Ольга Больнова, Бібліотека Білоруського державного університету, е-mail: nmo@bsu.by 
 
 

Запрошуємо партнерів та спонсорів до співпраці 
 

https://docs.google.com/forms/d/1wswkIbFOQqN73IkImVAFoeeyc0cSfRRWzx2fdSH-PEQ/edit
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