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опт«Рідкісні та цінні видання  

    в бібліотеках вищих навчальних  

    закладів Запорізької області» 
 

 

опт П р о г р а м а 

м. Запоріжжя 
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 Науково-практична конференція 

              5 грудня 2012 р. 



 

 

Порядок роботи конференції 
5 грудня 2012 року: 

 

9.00 – 10.00      Реєстрація учасників за адресою:  

                          вул. Жуковського, 64  

                         (к. 366, головний корпус,   3-й  поверх) 

 

10.00 – 12.00    Пленарне засідання  

 

12.00 – 12.30    Кава-брейк 

 

12.30 – 15.00    Пленарне засідання (продовження) 

 

15.00 – 16.00    Круглий стіл. Підведення підсумків  

                          конференції 

 

Відкриття конференції 

 

Вступне слово:  

Яримбаш  Сергій Тимофійович,  

проректор Запорізького національного технічного університету 

Кучерук Раїса Іванівна,  

директор  наукової бібліотеки Запорізького національного 

технічного університету 
 

1. Чоп Володимир Миколайович,  

доцент кафедри українознавства ЗНТУ 

«Селянські рукописи Південної Украіни з фондів бібліотеки 

Наукового товариства імені Якова Новицького» 

2.  Пилявська Ольга  Леонідівна, 

заступник директора Державного архіву Запорізької області 

«Досвід створення електронних інформаційних ресурсів в 

архівних установах» 

3. Нагорна Ганна Миколаївна, 

завідувач відділу краєзнавства Запорізької обласної 

універсальної наукової бібліотеки 

«Формирование коллекции редких краеведческих 

документов Запорожской ОУНБ им. А. М. Горького»  

 

 

 

 

4. Мировська Ганна Михайлівна, 

 головний методист науково-методичного відділу НБ ЗНТУ 

 «Программы сохранности книжного наследия 

человечества» 

5. Чала Ніна Миколаївна, 

заступник директора  з наукової роботи НБ Запорізького 

національного університету 

Полтавченко Любов  Григорівна, 

завідувач сектору НБ ЗНУ 

«Колекція рідкісних видань у науковій бібліотеці ЗНУ: 

історія створення, проблеми вивчення та практика 

інформаційного розкриття» 

 

6. Білоцька Ольга  Миколаївна, 

директор наукової бібліотеки Таврійського державного 

агротехнологічного університету 

«Формування фонду рідкісних і цінних видань у науковій 

бібліотеці ТДАТУ» 

7. Карпенко Тетяна Володимирівна, 

директор наукової бібліотеки Запорізького державного 

медичного університету 

«Фонд рідкісної книги НБ ЗДМУ» 

8.  Артеменко Ірина Сергіївна, 

заступник директора  НБ ЗНТУ, 

Пилипенко Наталія Володимирівна, 

бібліотекар відділу комплектування НБ ЗНТУ 

«Работа библиотеки  ЗНТУ с фондом  редких и ценных 

изданий» 

 

9.  Васецька Тетяна Іванівна, 

завідувач науково-методичного відділу  НБ ЗНТУ 

«Создание сводных баз данных редких и ценных книг на 

примере  региональных сводов книжних памятников 

России»  

 


