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Керівникам
закладів вищої освіти

Шановні колеги!
Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 27 від 20
січня 2005 р. та розпорядження Кабінету міністрів України №219 від
23 березня 2016 р. «Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на
період до 2015 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого
розвитку України» на Наукову бібліотеку ім. М. Максимовича Київського
національного університету імені Тараса Шевченка покладено обов’язки
методичного центру бібліотек університетів, академій і інститутів з мстою
вдосконалення методичного керівництва бібліотеками вищих навчальних
закладів та зонального, обласного методичного центру для бібліотек вищих
навчальних закладів Київської зони. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича
здійснює методичне керівництво 192 бібліотеками закладів вищої освіти
(ЗВО) та координує їх діяльність.
Згідно плану роботи Міністерства освіти і науки України на 2018 р. 46 липня Наукова бібліотека ім. М. Максимовича організовує III Міжнародну
науково-практичну конференцію "Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та
перспективи" за участю керівників та фахівців бібліотек ЗВО. Під час
проведення конференції будуть представлені доповіді, презентації з
наступних напрямів:
• Сучасні стратегії розвитку університетських бібліотек;
• І Іаукометричні та бібліомегричні дослідження в роботі наукової
бібліотеки;
• Культура академічної доброчесності: роль бібліотек;

• Доступ до інформаційних ресурсів бібліотек ЗВО: комплектування,
створення, збереження, використання та відображення в бібліотечних
каталогах і базах даних;
• Книжкова спадщина бібліотек ЗВО: вивчення та збереження;
• Маркетингові комунікації в практичній діяльності бібліотек.
Захід відбудеться на базі Наукової бібліотеки Одеського
національного університету імені 1.1. Мечникова (65026, м. Одеса,
вул. Преображенська, 24).
Просимо відрядити керівника бібліотеки підпорядкованого Вам
закладу вищої освіти для участі в роботі конференції.
Заїзд та реєстрація - 4 липня, від’їзд - 6 липня 2018 року.
Оплата за рахунок сторони, що відряджає.
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