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Міжнародний науково-практичний семінар під такою назвою відбувся 3 квітня в приміщенні
Нового корпусу науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ». Ініціатором його проведення була
директор бібліотеки Лариса Петрівна Семененко, яка є членом Науково-методичної
бібліотечної комісії МОНУ і активно працює у секції із запровадження інноваційних
технологій. Закономірним стало й те, що отримавши не лише нову будівлю, а ще й
комплексну інформаційну систему, наша науково-технічна бібліотека стала організатором
такого семінару.
Бажання стати співорганізаторами виявили: Секція із запровадження інноваційних
технологій Науково-методичної бібліотечної комісії МОНУ; Харківське зональне методичне
об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів; Секція університетських бібліотек
Української Бібліотечної Асоціації; Асоціація «ІРБІС Україна»; ГО «ЕЛІБУКР: Електронна
бібліотека України». Актуальність теми, новизна самого аспекту розгляду проблем еволюції
бібліотек викликали живий інтерес бібліотечної спільноти та фахівців з IT технологій до теми
семінару.
У конференц-залі бібліотеки зібралися 115 учасників, які представляли 54 організації з
Харкова, Дніпропетровська, Полтави, Києва. Зацікавленість змістом семінару виявила і
Харківська державна академія культури, яку представляли науковці. Зважаючи на значну
кількість охочих взяти участь у заході, усі доповіді транслювалися в Інтернет. До WEB
трансляції підключилися 52 учасники з Арзамасу, Санкт-Петербургу, Москви, Архангельська,
Донецька, Луганська, Львова, Полтави, Києва, Хмельницького, Дніпропетровська, Рівного,
Харкова та інших міст.
Роботу семінару відкрила доповідь директора бібліотеки Л. П. Семененко «Інтеграція
ресурсів як стратегічний напрямок розвитку бібліотек», яка подала високий рівень наукового

обґрунтування тенденцій розвитку IT технологій та взаємодії бібліотек, запропонувала своє
бачення шляхів реалізації сучасного потенціалу бібліотек та формування професійної
самосвідомості бібліотекарів.

Змістовними та корисними були також доповіді про практичне впровадження інформаційних
технологій у бібліотеках; роль і завдання бібліотек у реалізації проекту «Наукова періодика
України» на базі Open Journal System, про дистанційний курс «Куратор контенту», як новітню
форму роботи бібліотеки вузу та багато інших.
Після обговорення доповідей усі учасники семінару мали змогу ознайомитися з новими
можливостями бібліотеки, отримати консультації щодо впровадження нових модулів ІРБІС,
нових розробок та вдосконалення J ІРБІС WEB 2.0, обговорити нові напрями взаємодії.
Гості охоче ділилися враженнями, сходячись в одному: кожна доповідь містила нові ідеї,
технології, практичні рекомендації.
Олена Лисенко, співробітник науково-технічної бібліотеки
Говорять учасники семінару
Н. М. Божко, директор НТБ Харківського національного економічного університету:
«І у нашій, і у вашій бібліотеці зараз впроваджується багато нових інноваційних проектів,
найбільш цікавими з яких є репозиторій – електронне сховище, яке містить всі наукові праці,
навчальні посібники і методички – усе те, що є в бібліотеці, але в електронному вигляді. Ми
раді за наших колег, які мають змогу працювати в таких сучасних, комфортних
приміщеннях».
Л. Д. Лєвшина, директор наукової бібліотеки Харківського державного університету
харчування та торгівлі:
«Необхідно реалізувати ідеї, які прозвучали тут, саме у Харкові, а вже потім на
всеукраїнському і міжнародному рівнях. Без сучасних інформаційних технологій немає
майбутнього».
Н. М. Титова, директор обласної наукової бібліотеки міста Дніпропетровська:
«Комп’ютеризація вирішує багато технологічних проблем, у нас, наприклад, п’ять приміщень
у різних частинах міста, і бібліотека має бути навігатором для читача: мова йде як і про
традиційні носій інформації, так і про електронні. Цей семінар був змістовним і цікавим.
Зараз ми працюємо над автоматизацією наукових процесів і нам надзвичайно корисно

побачити впровадження нових технологій з новим технічними можливостями».

