Науковий гурток
БІБЛІОТЕКА У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ
КОМУНІКАЦІЙ

Завдання наукового гуртка
• формування у студентів інтересу до наукової творчості, навчання
методиці й способам самостійного вирішування наукових і науковопрактичних завдань, навичок дослідницької роботи та праці у наукових
колективах
• забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових
конференцій, конкурсів на кращу наукову працю, наукових семінарів
• обмін досвідом організації й проведення наукової роботи
• виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів, використання
їх творчого й інтелектуального потенціалу для розв’язування актуальних
завдань підвищення ефективності освітнього процесу
• підготовка із числа найбільш здатних, активних і успішних студентів
резерву наукових і науково-педагогічних кадрів
• проведення профорієнтаційної діяльності шляхом залучення шкільної
молоді до наукової творчої роботи, співпраця з Київською обласною
МАН

Дні науки в Університеті
Грінченка (2014)
• Студентська науково-практична конференція
“Бібліотека в цифровому медіасвіті” (14 травня
2014 р.)
• учасники:
– студенти 1–2 курсів Університету напряму
підготовки 6.020102 “Книгознавство,
бібліотекознавство і бібліографія”
– 3 курсу Університетського коледжу
• 16 доповідачів (12 – напрям підготовки 6.020102)
• 19 повідомлень (15 – напрям підготовки 6.020102)

Бібліотека в цифровому
медіасвіті (2015)
• Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
(25 вересня 2015 р.)

• учасники:
– студенти 2–4 курсів Університету напряму підготовки 6.020102
“Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія”
– 3–4 курсів Університету спеціальності “Видавнича справа та редагування”
– 4 курсу Київського національного університету культури і мистецтв
– 2 та 5 курсів Рівненського державного гуманітарного університету
– 6 курсу Одеського національного політехнічного університету
– 3 курсу Відокремленого структурного підрозділу – Канівського гуманітарного
інституту Уманського державного педагогічного університету імені Павла
Тичини

Бібліотека в цифровому
медіасвіті (2015)
• Секція “Бібліотекознавство і бібліографознавство”
• Секція “Книгознавство, видавнича справа і
книгорозповсюдження”
• 22 доповідачі (8 – напрям підготовки 6.020102)
• Бібліотека в цифровому медіасвіті : присвячується 20літтю Української бібліотечної асоціації : матеріали Всеукр.
студ. наук.-практ. конф., 25 верес. 2015 р., м. Київ / М-во
освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; Укр. бібл.
асоц. ; уклад.: М. В. Макарова, Л. С. Прокопенко,
В. Є. Сошинська ; орг. ком.: О. Є. Бондарева [та ін.]. –
Електрон. вид. – Київ, 2015. – 74 с. – ISBN 978-617-658-013-3.

Бібліотека в цифровому
медіасвіті (2015)

Бібліотека і книга в
цифровому медіасвіті (2016)
• ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
(23 вересня 2016 р.)

• учасники:
– студенти 2–5 курсів Університету напряму підготовки 6.020102 “Книгознавство,
бібліотекознавство і бібліографія”, спеціальності 029 “Інформаційна,
бібліотечна та архівна справа”
– 3–4 курсів Університету спеціальності “Видавнича справа та редагування”
– 2 та 4 курсів Національного технічного університету України “Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

– 3 курсу Державного університету телекомунікацій
– 5 курсу та аспіранти Харківської державної академії культури
– 4–5 курсів Рівненського державного гуманітарного університету
– 2–3 курсів Університетського коледжу
– 3 курсу Комунального закладу “Мелітопольське училище культури”
Запорізької обласної ради

Бібліотека і книга в
цифровому медіасвіті (2016)
• Секція “Бібліотекознавство і бібліографознавство”
• Секція “Книгознавство, видавнича справа і
книгорозповсюдження”
• 45 доповідачів (23 – напрям підготовки 6.020102 та
спеціальність 029)
• готуються до друку матеріали конференції
“Бібліотека і книга в цифровому медіасвіті”

Бібліотека і книга в
цифровому медіасвіті (2016)

Участь у конференціях
інших ВНЗ (2016)
• Теорія та практика сучасних економіко-правових,
соціально-психологічних та соціальнокомунікативних проблем (м. Біла Церква, 19 квітня
2016 р., Білоцерківський інститут економіки та
управління ВНЗ «Відкритий міжнародний
університет розвитку людини «Україна»)
• Барон І. В. PR-діяльність публічних бібліотек
• Падалка Г. В. Бібліотека культурно-інформаційного
центру в складі закордонної дипломатичної
установи України

Планується участь
у конференціях інших ВНЗ (2016)
• Актуальні проблеми економічного розвитку
підприємств видавничо-поліграфічної галузі
(м. Київ, 23 листопада 2016 р., Національний
технічний університет України “Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”)

Форум молодих бібліотекарів «Бібліотека
на мапі міста» (7-8 квітня 2016 р., м. Київ)
• Дворник А. П. Досвід Польщі в бібліотечному
обслуговуванні користувачів з обмеженими
можливостями
• Цюра М. А. Дефініція поняття «бібліотерапія»:
український аспект
• Падалка Г. В. Ніч у бібліотеці як нова форма заохочення
користувачів

Мистецтво жити разом: діалог
культур та особистостей
• Конкурс наукових статей для студентів і
аспірантів ВНЗ України (м. Київ, червень 2016 р.)
• Терлецька О. О. Мистецтво жити разом: на шляху до розбудови
полікультурних бібліотек 5 місце, призове
• Хоменко Г. Ю. Мистецтво жити разом: бібліотеки культурно-інформаційних
центрів при посольствах України

• Щиглинська М. М. Мистецтво жити разом: нові можливості бібліотечноінформаційного обслуговування користувачів з вадами зору
• Явдошина І. А. Мистецтво жити разом: Ґете-інститут як партнер Української
бібліотечної асоціації у розбудові якісних змін у бібліотеках України

Наші нагороди
• П’ятий Всеукраїнський студентський фестиваль
виставкових технологій «ЕКСПО-ЗІРКА»
(м. Київ, 12 листопада 2015 р.)
• Цюра М. Виставкова діяльність суб'єктів
книжкового ринку: зарубіжний досвід 3 місце у
номінації «Виставковий маркетинг»

Заплановано на 2017 р.
• Організація та проведення на базі Білоцерківського інституту
економіки та управління Університету «Україна» Всеукраїнської
науково-практичної студентської інтернет-конференції «Теорія та
практика сучасних економіко-правових, соціально-психологічних та
соціально-комунікативних проблем» (12 квітня 2017 р.),
співорганізатор – кафедра бібліотекознавства та інформології
Університету Грінченка

• ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
“Бібліотека і книга в цифровому медіасвіті”
(29 вересня 2017 р.)

