Державна науково-педагогічна бібліотека
ім. В.О. Сухомлинського НАПН України
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Миколаївська обласна бібліотечна асоціація
Управління освіти Миколаївської міської ради
Науково-педагогічна бібліотека міста Миколаєва
Інформаційний лист
Шановні колеги!
Запрошуємо до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Тенденції розвитку освітянських бібліотек в інформаційному суспільстві», що
відбудеться 19-20 серпня 2021 р. у м. Миколаїв на базі Науково-педагогічної
бібліотеки м. Миколаєва та Миколаївського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти під егідою Миколаївської обласної бібліотечної асоціації.
Тема року: «Створення власних електронних інформаційних ресурсів»
Основні питання, які розглядатимуться на Конференції:

Освітянські бібліотеки України як центри науково-методичної та
інформаційно-бібліографічної
підтримки
та
створення
власних
інформаційних ресурсів.

Розвиток бібліотек освітніх установ різного рівня та підпорядкування в
умовах «суспільства знань».

Сучасні та перспективні послуги бібліотек на підтримку неформальної
освіти дорослих.
Попередньо планується робота трьох секцій:
 бібліотеки закладів загальної середньої освіти,
 бібліотеки вищих навчальних закладів,
 публічні бібліотеки-центри неформальної освіти дорослих
 секція працівників шкільних бібліотек Української бібліотечної асоціації.
Категорії учасників:
Конференція орієнтована на представників бібліотек освітніх установ
різного рівня та підпорядкування та спеціалістів із інформаційно-бібліотечного
обслуговування, а також на працівників публічних бібліотек, на базі яких
працюють освітні центри (у тому числі з неформальної освіти дорослих).
Участь у конференції - безкоштовна.
Транспортні витрати, проживання та харчування учасники
конференції сплачують самостійно.
Організатори конференції можуть допомогти із бронюванням готелю (для
цього виберіть відповідний пункт у реєстраційній формі).
Реєстрація учасників триває до 19 л и п н я 2 0 2 1 р . , форма реєстрації
доступна за посиланням
https://forms.gle/E1GF6SWDY1n7TKYZ9

За результатами конференції планується публікація збірника тез доповідей.
Передбачається тільки очна участь у роботі конференції.
Вимоги до тез:
1. Сторінки формату А4, орієнтація – книжкова; шрифт (гарнітура) – Times New
Roman; кегль – 14; сторінки – без нумерації;
2. За бажанням: продублювати прізвище та ініціали автора, науковий статус,

посаду та місце роботи, список посилань на джерела, список використаної
літератури на англійську мову.
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 1) українська; 2) англійська
Програма Конференції у форматі .pdf буде представлена на сайті
https://library.mk.ua/.
Заїзд учасників 18-19 серпня 2021 року.
Початок роботи о 10.00 у приміщенні науково-педагогічної бібліотеки
міста Миколаєва (вул. Адміральська, 31).
1 9 с е р п н я – пленарне і секційні засідання.
20 серпня екскурсія у колишнє місто кімерійців «Дикий сад» (археологічні
розкопки). У програмі можливі зміни.
Контактні особи:
Костянтин Картузов, директор Науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва,
тел. (0512) 76 – 56 – 04; info@library.mk.ua.
Олена Єнтіс, elena@library.mk.ua
.

