
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

 

Спільний проєкт Книжкового Арсеналу та 

Української бібліотечної асоціації 

 

«Книжковий Арсенал у твоїй бібліотеці» 

м. Київ, 23–24червня 2021 р. 

 

Шановні колеги! 

У межах проєкту «Книжковий Арсенал у твоїй бібліотеці», 

м. Київ, 23–27 червня 2021 р., фокус-тема «Оптимісти 

Скептики», Національна бібліотека України імені 

В. І. Вернадського запрошує Вас взяти участь у роботі заходів  

Організатори: 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; 

Книжковий Арсенал; 

Українська бібліотечна асоціація. 

Місце та час проведення: Україна, 03039, м. Київ, 

Голосіївський проспект, 3,  23–24червня 2021 р. 

 

Розклад подій 

23 червня 2021 р. 

 

14:00–14:05  Вітальне слово. 

О. М. Василенко, директор Інституту бібліотекознавства НБУВ, 

кандидат історичних наук. Офлайн, запис. 

 

14:05–15:30  Презентації наукових видань НБУВ.  

Співробітники Інститутів НБУВ: 

1. В. І. Попик, директор Інституту біографічних досліджень 

НБУВ, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент 

НАН України. 

2. Г. І. Солоіденко, провідний науковий співробітник відділу 

науково-методичної роботи Інституту бібліотекознавства НБУВ, 

кандидат історичних наук. 

3. О. А. Вакульчук, завідувачка відділу пресознавства НБУВ, 

кандидат історичних наук. 

4. І. М. Швець, молодший науковий співробітник відділу 

пресознавства НБУВ.  

5. Т. С. Горбач, старший науковий співробітник відділу 

джерелознавства Інституту рукопису НБУВ, кандидат 

історичних наук. 

6. А. І. Шаповал, завідувач відділу археографії Інституту 

архівознавства НБУВ, кандидат історичних наук (ІА). 

7. О. В. Січова, завідувачка відділу архівознавства та 

документознавства Інституту архівознавства НБУВ. 

8. Г. В. Індиченко, завідувачка відділу історії академічної науки 

Інституту архівознавства НБУВ, кандидат історичних наук. 

9. Л. В. Коновал, завідувачка відділу технологій електронного 

науково-інформаційного обслуговування Інституту 

інформаційних технологій НБУВ, кандидат наук із соціальних 

комунікацій. 

10. І. О. Ціборовська-Римарович, старший науковий 

співробітник відділу стародруків та рідкісних видань Інституту 

книгознавства НБУВ, кандидат історичних наук. 

11. Л. Г. Руденко, старший науковий співробітник відділу 

музичних фондів Інституту книгознавства НБУВ, кандидат 

мистецтвознавства. 

12. О. В. Заєць, завідувачка відділу бібліотечних зібрань та 

історичних колекцій Інституту книгознавства НБУВ, кандидат 

історичних наук. 

13. Т. Є. Мяскова, старший науковий співробітник відділу 

бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту 

книгознавства НБУВ, кандидат історичних наук. 

Офлайн, запис. 



15:30 –16:00 – перерва 

 

16:00–16:20 Презентація 

«Електронні книжкові вітрини нових надходжень до 

фондів НБУВ».  

Л. О. Туровська, науковий співробітник сектору універсального 

підсобного фонду і каталогів відділу комплексного бібліотечного 

обслуговування НБУВ. Офлайн, запис. 

 

16:20–17:15 Огляд. Книжкові виставки НБУВ. 

Електронні книжкові виставки. Мистецькі виставки 

НБУВ. 

А. П. Шеремет, завідувачка відділу соціокультурної діяльності 

НБУВ. Офлайн, запис. 

 

17:15 –17:30 – перерва 

 

17:30–18:45  Церемонія відкриття фестивалю.  

Нагородження переможців конкурсу «Найкращий книжковий 

дизайн–2021». Онлайн подія від Книжкового арсеналу. 

 

24 червня 2021 р. 

 

10:30–11:15 Експертні коментування «Українські 

книжки з найкращим книжковим дизайном–2021: чи 

змінилися фаворити?». Програма з книжкового дизайну 

«Інтерфейси оптимізму». Онлайн подія від Книжкового 

арсеналу. 

 

11:15–13:30  Круглий стіл 

«Книга на перехрестях спілкування». 

Обговорення феномену книги як пам’ятки матеріальної 

культури, мистецтва, духовної спадщини, суб’єкта спілкування у 

взаєминах «читач» − «книга», каналу комунікації (учасники 

заходу – запрошені гості, співробітники НБУВ) модератор – Т. 

Ю. Гранчак, провідний науковий співробітник відділу теорії та 

історії бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства НБУВ, 

доктор наук із соціальних комунікацій, професор. Офлайн, 

онлайнове включення, запис. 

 

13:30 –14:00 – перерва 

 

14:00–14:20  Інтерв’ю зі співробітниками НБУВ у 

контексті проблематики.  

Співробітники структурних підрозділів НБУВ 

Запис. 

 

14:20–15:00  Книжка: авторський погляд. 

1. І. І. Стамбол, старший науковий співробітник відділу теорії та 

методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень 

НБУВ, кандидат історичних наук;  

2. В. В. Томазов, старший науковий співробітник відділу теорії та 

методики біобібліографії Інституту біографічних досліджень 

НБУВ, кандидат історичних наук;  

3. А. І. Шаповал, старший науковий співробітник, завідувач 

відділу археографії Інституту архівознавства НБУВ, кандидат 

історичних наук.  

Оффлайн, запис 

 

15:00–15:45  Дискусія «Як їсти, пити та чути 

українською?» з нагоди виходу книжки Ольги Дубчак «Чути 

українською». Онлайн подія від Книжкового арсеналу. 
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