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«Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення» 

6-7 грудня 2018 року 
 

Робочі мови: українська, англійська 

Місце проведення: Науково-технічна бібліотека КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Адреса: Україна, 03056, Київ, пр. Перемоги, 37 

Цільова аудиторія: керівники та провідні фахівці бібліотек, інформаційних, освітніх та 

соціокультурних установ 

Реєстрація: до 23 листопада 2018 року  

Реєстраційний внесок: 300 грн 

ФОРМА РЕЄСТРАЦІЇ - http://qps.ru/8XQdZ 
 

Орієнтовна проблематика виступів 

•    Стратегічне управління: сучасні підходи та інструменти 

•    Візія, цінності та місія сучасної бібліотеки  

•    Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища бібліотеки 

•    Визначення меж діяльності бібліотеки 

•    Клієнти та ціннісна пропозиція бібліотеки 

•    Розроблення та реалізація стратегії розвитку бібліотеки 

•    Моніторинг та оцінювання реалізації стратегії бібліотеки 

•    Статистика та оцінювання ефективності діяльності бібліотеки 

•    Компетентності бібліотекарів зі стратегічного управління 

Доповіді та виступи 

Доповідь – до 30 хвилин 

Виступ – до 15 хвилин  

Стендова доповідь 

http://qps.ru/8XQdZ


Умови опублікування доповідей та виступів у збірнику матеріалів науково-практичної 

конференції (електронне видання) – на сайті 

http://strategylibrary.kpi.ua/2018/about/submissions#authorGuidelines 

Тексти матеріалів для публікації необхідно надіслати до 23 листопада 2018 року 

електронною поштою на адресу conference@library.kpi.ua 

Матеріали збірника будуть розміщені на офіційному сайті Конференції. Авторські права 

зберігатимуться відповідно до Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), яка дозволяє 

отримувати вільний доступ, використовувати та поширювати результати досліджень, даючи 

коректне посилання на автора твору. 

Участь у Конференції 

Реєстраційний внесок становить 300 грн. Проїзд, проживання та харчування оплачуються 

учасниками. Оргкомітет надає допомогу в бронюванні готелю та оформленні офіційних 

листів-запрошень. 

Реєстрація дійсна лише за умови сплати реєстраційного внеску! 

Сплату реєстраційного внеску Ви можете зробити за наступними реквізитами: 

ВГО «Українська бібліотечна асоціація» 

код ЄДРПОУ - 21656118 

р/р 26007230080352 

в АТ «ПроКредитБанк» 

МФО 320984 

Призначення платежу: добровільне пожертвування на організацію Міжнародної науково-

практичної конференції «Стратегії розвитку бібліотек: від ідеї до втілення» 

_________(ПІБ). 

Запрошуємо до співпраці спонсорів! 

Спонсорський пакет включає: 

-   статус Спонсора Конференції 

-   розміщення логотипу в програмі Конференції 

-   розміщення логотипу та/або рекламних банерів на сайті Конференції 

-   включення інформації про спонсора в промо-кампанію Конференції у медіа 

-   розміщення рекламно-інформаційного стенду за місцем проведення Конференції 

-   включення рекламних матеріалів до пакету матеріалів учасника Конференції 

-   безкоштовна участь у Конференції представників Спонсора 

Контакти оргкомітету 

Світлана Барабаш, учений секретар НТБ КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Тел.: +38 (044) 204 83 33      e-mail: conference@library.kpi.ua  

Сайт Конференції: http://strategylibrary.kpi.ua  

Сторінка Конференції у Facebook: https://www.facebook.com/events/165599014133188/  

 

Під час Конференції також відбудуться виставки видавництв та книготорговельних 

компаній, демонстрація інформаційних ресурсів, презентації проектів. 
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