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Організатори: 
– Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені 

академіка В. Лазаряна; 
– Науково-технічна бібліотека ДНУЗТ. 

Співорганізатори: 
– Наукова бібліотека Дніпропетровського національного університету 

імені О. Гончара; 
– Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені                  
   адмірала Макарова; 
– Наукова бібліотека Маріупольского державного університету; 
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Місце проведення: Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна (Україна, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2) 
 

Основні напрямки роботи: 

Секція 1. Стратегічне партнерство. 

Секція 2. Менеджмент і маркетинг бібліотек вищих навчальних закладів. 
 

Секція 3. Фонди бібліотек: традиційні та електронні ресурси, комплектування, використання. 
 

Секція 4. Послуги бібліотек із підтримки університетської науки. 
 

Секція 5. Оцифровка і цифрове збереження фондів. 
 

Секція 6. Фізичний та віртуальний простір бібліотеки. 
 

Секція 7. Роль бібліотек у формуванні духовно-моральних ціннісних орієнтирів користувачів. 
 

Секція 8. Професійний розвиток. 
 

Круглий стіл "БІБЛІОТЕКА УНІВЕРСИТЕТУ: СТВОРЕННЯ ПРОСТОРУ УСПІХУ". 
 
 

Для участі у конференції запрошуються науковці та практики у галузі бібліотечно- 
інформаційної справи, документознавства, інформаційної та видавничої діяльності, а також 
докторанти та здобувачі, які мають намір здійснити апробацію своїх наукових досліджень. 

 

Форма участі в конференції – очна або дистанційна, яка передбачає розміщення доповідей і 
презентацій, перегляд матеріалів та участь в їх обговоренні на сайті (режим інтернет-конференції). 

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 
 

Проїзд, проживання – за рахунок учасників. 
Організатори сприяють у бронюванні місць у гуртожитках університету, готелях міста за 

заявкою учасника. 
Доповіді  та  презентації  будуть  опубліковані  на  сторінках  сайту,  а  також  представлені  у 

репозитарії університету E-DNURT ( http://eadnurt.diit.edu.ua). 
Всі бажаючі зможуть придбати друкований екземпляр збірника (ціна залежить від обсягу). 

http://eadnurt.diit.edu.ua/


До збірника матеріалів конференції приймаються доповіді від зареєстрованих  учасників 
конференції обсягом 5-6 сторінок в електронній формі на e-mail: libscience266@gmail.com. Назва 
файла має відповідати ПІБ автора (-рів). Вимоги до  оформлення  публікацій розміщені на сайті 
http://conflib.diit.edu.ua. 

 

Терміни та умови подачі документів: 
•  до  28  листопада  2016  зареєструватися  на  сайті   http://conflib.diit.edu.ua  або  заповнити 

реєстраційну форму, яка знаходиться в розділі «Загальна інформація»; 
•  до 24 листопада 2016 року надіслати доповіді на e-mail: libscience266@gmail.com. 

 

Запрошуємо партнерів і спонсорів до співпраці 
 
Контакти Оргкомітету: 
– Колесникова Тетяна Олександрівна, директор бібліотеки ДНУЗТ, канд. наук із соціал. комунікацій, 
тел .: (056) 371-51-05;  е -mail: lib@b.diit.edu.ua 

– Кубишкіна Світлана Василівна, директор бібліотеки ДНУ, засл. працівник культури України, 

тел .: (056) 760-85-01; 

– Чумак Наталія Валеріївна, головний бібліотекар НТБ ДНУЗТ, секретар оргкомітету, тел .: (056) 373- 

15-71; е-mail: libscience266@gmail.com 
 
Проїзд: 

– Від центрального залізничного вокзалу: 
трамваєм № 1 до кінцевої зупинки 
маршрутним таксі №№ 101, 109 – до зупинки «ДІІТ» («Транспортний університет») 

– Від аеропорту: 
маршрутним таксі № 109 – до зупинки «ДІІТ» («Транспортний університет») 
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