
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

 

Спільний проєкт Книжкового Арсеналу та 

Української бібліотечної асоціації 

 

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 круглого 

столу.  

 

«Книга на перехрестях 

спілкування» 

 

Організатори: 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; 

Книжковий Арсенал; 

Українська бібліотечна асоціація. 

 

Місце та час проведення круглого столу:  

Україна, 03039, м. Київ, Голосіївський проспект, 3, 

 24червня 2021 р. 11:15–13:45 

 

Розклад подій 

24 червня 2021 р. 
 

Офлайн, в головному корпусі НБУВ,  
Онлайн формат на платформі ZOOM 

Підключитися до круглого столу можна за 
посиланням: 
https://us02web.zoom.us/j/7248948442?pwd=ak1Xbmp
rdFBUQnRZOWszWU91VHdyUT09 

 
Ідентифікатор конференції: 724 894 8442 
Код доступу: 1 
 

Під час заходу йтиметься про феномен книги як 

пам’ятки матеріальної культури, мистецтва і духовної 

спадщини, суб’єкта спілкування у взаєминах «читач» 

− «книга», актуального каналу комунікації, об’єкта 

реклами й маркетингу. 

Разом із провідними фахівцями книгознавства і 

бібліотекознавства, інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи говоритимемо про те: 

 чим у комунікаційному аспекті відрізняється 

читання книжок від інших форм подачі інформації; 

 що «розповідає» паперова книга і яке її майбутнє у 

світі електронних технологій; 

 про цінність книжкових пам’яток і книгу як 

духовний код нації; 

 чи зберігає актуальність книжковий формат у 

науковій комунікації; 

 яку роль відіграє графічний компонент у 

книжкових виданнях; 

 чи потрібно рекламувати книгу і як це правильно 

робити. 

https://us02web.zoom.us/j/7248948442?pwd=ak1XbmprdFBUQnRZOWszWU91VHdyUT09
https://us02web.zoom.us/j/7248948442?pwd=ak1XbmprdFBUQnRZOWszWU91VHdyUT09


 

Серед запрошених учасників круглого столу:  

 

Олена Вікторівна Воскобойнікова-Гузєва, 

завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології 

Київського університету імені Бориса Грінченка, 

доктор наук із соціальних комунікацій, старший 

науковий співробітник; 

 

Галина Іванівна Ковальчук, директор 

Інституту книгознавства Національної бібліотеки 

України імені В. І. Вернадського, доктор історичних 

наук, професор; 

 

Вікторія Анатоліївна Маркова, завідувач 

кафедри журналістики Харківської державної 

академії культури, доктор наук із соціальних 

комунікацій, професор, член Національної спілки 

журналістів України;  

 

Юлія Миколаївна Половинчак, директор 

Національної юридичної бібліотеки Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського, доктор 

наук із соціальних комунікацій, старший науковий 

співробітник; 

 

 

 

Ганна Василівна Шемаєва, професор 

кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи Харківської державної академії культури, 

доктор наук із соціальних комунікацій, професор. 

 

Модератор: Тетяна Юріївна Гранчак, 

провідний науковий співробітник відділу теорії та 

історії бібліотечної справи НБУВ, доктор наук із 

соціальних комунікацій, професор. 

 

 

Запрошуємо до участі!  


