
 

III Бібліотечний форум Житомирщини – 2020 
«Сучасна бібліотека: стратегія в інтересах дитини» 

 

П р о г р а м а  10-12 листопада 2020 року 

 
10 листопада 2020 року 

Тема: «Бібліотека - простір творчого розвитку та інтелектуального дозвілля» 
 

 
Початок на платформі Zoom о 14:00. Вітальне слово:  
Михальчук Людмила - директор обласної бібліотеки для дітей Житомирської 
обласної ради 
Гресь Світлана - начальник управління культури Департаменту культури, молоді 
та спорту Житомирської обласної державної адміністрації 
 

 
Полікарпова Людмила - 
заступник генерального 
директора з науково-
методичної роботи 
Національної бібліотеки 
України для дітей 
 
«Формування 
гуманітарного простору 
через призму діяльності 
бібліотек для дітей» 
 

 
Петрухіна Валентина - 
заступник директора з 
питань обслуговування 
дітей  
Бердичівської міської 
бібліотеки для дітей 
 
«Бердичівська міська 
бібліотека для дітей: 
успіхи та поразки в 
умовах пандемії» 
 

 
Мельник Юлія –  
завідувач відділу 
«Інклюзивний читальний 
зал» КЗ «Обласної 
універсальної наукової 
бібліотеки імені Олега 
Ольжича» Житомирської 
обласної ради  
 
«Дозвіллєва діяльність 
бібліотеки як фактор 
розвитку особистості 
дитини» 
 

 
Михальчук Людмила - 
директор обласної 
бібліотеки для дітей 
Житомирської обласної 
ради 
 
«Актуальні компетенції 
бібліотечних фахівців 
нового покоління» 

 
Данилевич Тетяна -
завідувач відділу 
соціокультурної 
діяльності та естетичного 
виховання обласної 
бібліотеки для дітей 
Житомирської обласної 
ради 
 
«Дизайн мислення для 
бібліоінновацій»  
 

 
Мозгова Лариса - 
заступник директора з 
наукової роботи обласної 
бібліотеки для дітей 
Житомирської обласної 
ради 
 
«Нові бібліотечні 
концепції: зміни реальні 
чи формальні?» 

 

 
Ігнатюк Марина - 
директор бібліотеки 
Поліського національного 
університету 
 
«Академічна 
доброчесність - запорука 
якісної вищої освіти» 
 

 
Шурпан Ігор –  
викладач спеціальності 
«Аудіовізуальне 
мистецтво та 
виробництво» 
Житомирського фахового 
коледжу культури і 
мистецтв імені Івана 
Огієнка    
 
«Історія писемності» 
 

 
 

 
Зверніть, будь ласка, увагу! 

Кожний робочий день форуму розпочинається на платформі Zoom о 14:00. 
У програмі можливі зміни. Слідкуйте за анонсами та посиланнями  

на сайті бібліотеки https://www.libertyspace.org.ua/  
та в професійній спільноті на Facebook Бібліотечний форум Житомирщини 

 

https://www.libertyspace.org.ua/category/anonsy/
https://www.facebook.com/groups/1053191571525033/


 

11 листопада 2020 року 

Тема: «Стратегія розвитку сучасних бібліотек в інтересах дитини» 
«Бібліотечний світ у новій реальності 2020» 

 
Кущук Тетяна –  
директор Бердичівської 
міської ЦБС 
 
«Креативні форми роботи 
в сучасних реаліях» 
 

 
Павлюк Тая –  
заступник директора КЗ 
«Обласна бібліотека для 
юнацтва» Житомирської 
обласної ради 
 
«Карантин не тільки 
обмеження, а й 
можливості! Досвід 
діяльності Житомирської 
обласної бібліотеки для 
юнацтва в умовах 
карантину COVID – 19» 
 

 
Мозгова Лариса - 
заступник директора з 
наукової роботи обласної 
бібліотеки для дітей 
Житомирської обласної 
ради  
 
«Бібліотека онлайн: нові 
форми і методи роботи» 
 

 
Данилевич Тетяна -
завідувач відділу 
соціокультурної 
діяльності та естетичного 
виховання обласної 
бібліотеки для дітей 
Житомирської обласної 
ради 
 
«Фабрика вражень: арт-
фішки бібліомайстерні у 
дії» 

 
Михальчук Людмила - 
директор обласної 
бібліотеки для дітей 
Житомирської обласної 
ради 
 
«Як допомогти дитині у 
безпечному та 
позитивному 
користуванні 
Інтернетом?» 

 
Миколаєнко Надія - 
засновниця спільноти 
«Еко-логічно», 
регіональна 
представниця 
міжнародного проекту 
«Життя в стилі ECO» 
 
«Екологічні акції - 
формування екологічної 
культури в суспільстві» 

 
Левандовська Ніна -
бібліотекар відділу 
соціокультурної 
діяльності та естетичного 
виховання обласної 
бібліотеки для дітей 
Житомирської обласної 
ради 
    
«Виховання екосвідомої 
людини – місія 
здійсненна!»        

 
 
 

 
Пєсковець Любов - 
головний бібліотекар 
сектору естетичного 
виховання відділу 
соціокультурної 
діяльності та естетичного 
виховання обласної 
бібліотеки для дітей 
Житомирської обласної 
ради 
 
Ямчинська Галина – 
доцент кафедри 
мистецьких дисциплін та 
методики навчання 
Житомирського 
державного університету 
імені Івана Франка  

«Мистецтво для дітей». 
Діалог: бібліотекар – 
вчитель» 
 

 
Банщикова Олена - 
завідувач відділу 
інноваційних технологій 
обласної бібліотеки для 
дітей Житомирської 
обласної ради 
 
«Віртуальний 
бібліотечний простір як 
середовище 
соціокультурної 
комунікації» 

 
Зверніть, будь ласка, увагу! 

Кожний робочий день форуму розпочинається на платформі Zoom о 14:00. 
У програмі можливі зміни. Слідкуйте за анонсами та посиланнями  

на сайті бібліотеки https://www.libertyspace.org.ua/  
та в професійній спільноті на Facebook Бібліотечний форум Житомирщини 

 
 
 

https://www.libertyspace.org.ua/category/anonsy/
https://www.facebook.com/groups/1053191571525033/


 
12 листопада 2020 року 

«Бібліотека і книги для дітей - привід для діалогу» 
 

 
Зубенко Вероніка - 
завідувач відділу 
формування фондів КЗ 
«Обласна універсальна 
наукова бібліотека імені 
Олега Ольжича» 
Житомирської обласної 
ради  
 
«Програма поповнення 
фондів публічних 
бібліотек у 2020 році як 
альтернативне джерело 
комплектування» 
 

 
Комісарчук Ірина - 
бібліотекар відділу 
обслуговування 
користувачів обласної 
бібліотеки для дітей 
Житомирської обласної 
ради 
 
«Комплектуємо фонд 
дитячої літератури. 
Створюємо ефективну 
модель» 

 

 
Дерманчук Антоніна - 
бібліотекар відділу 
соціокультурної 
діяльності та естетичного 
виховання обласної 
бібліотеки для дітей 
Житомирської обласної 
ради 

«Бібліотерапія: щаслива 
дитина без залякувань і 
погроз» 

 

 
Стахівська Світлана - 
бібліотекар відділу 
обслуговування 
користувачів обласної 
бібліотеки для дітей 
Житомирської обласної 
ради 
 
«Смачні читання у 
літературній кав’ярні 
«Пожива для розуму» 

 

 
Чорноморець Лілія - 
завідувач відділу 
обслуговування 
користувачів обласної 
бібліотеки для дітей 
Житомирської обласної 
ради 
  
«Еліксир радості 
Всеволода Нестайка»  
 

 
Дубініна Наталія - 
головний бібліотекар 
сектору зберігання та 
реставрації бібліотечних 
фондів обласної 
бібліотеки для дітей 
Житомирської обласної 
ради 
 
«Дитяча література в 
хронотопі часу»  
(до 110-річчя від дня 
народження Лесі 
Українки) 

 
Кушнір Тетяна – 
головний методист 
обласної бібліотеки для 
дітей Житомирської 
обласної ради 

«Формування культурного 
простору дитячої 
бібліотеки або як 
створити умови для 
творчості» 

 

 
Котвіцька Ольга -  
керівник ГО 
«Житомирська Асоціація 
науковців та бізнес-
консультантів»  
 
«Трансформаційно-
психологічний  тренінг-
гра  з  розвитку  
фінансової  грамотності  
«Життєвий капітал» як 
інструмент організації 
інтелектуального дозвілля 
різних вікових груп 
відвідувачів бібліотеки» 

 
Чубій Дмитро – 
засновник "Артель Дело"  

«Історична реконструкція 
письмового приладдя та 
матеріалів як місток між 
минулим та майбутнім» 

 

 
 
 

Презентація книг видавництва «Ранок» 

Зверніть, будь ласка, увагу! 
Кожний робочий день форуму розпочинається на платформі Zoom о 14:00. 

У програмі можливі зміни. Слідкуйте за анонсами та посиланнями  
на сайті бібліотеки https://www.libertyspace.org.ua/  

та в професійній спільноті на Facebook Бібліотечний форум Житомирщини 

 

https://www.libertyspace.org.ua/category/anonsy/
https://www.facebook.com/groups/1053191571525033/

