Міністерство освіти і науки України
Харківське зональне методичне об`єднання бібліотек ВНЗ
Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Інформаційне повідомлення

Круглий стіл
«Університетська бібліотека: час змін, трансформацій, нововведень»
Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
13 червня 2017 року проводить круглий стіл «Університетська бібліотека: час змін,
трансформацій, нововведень». Захід відбудеться за адресою: Навчально-бібліотечний
комплекс Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 10 поверх
(м. Харків, вул. Пушкінська, 84-а).
До участі запрошуються: керівники та фахівці бібліотек, викладачі навчальних закладів,
аспіранти, фахівці з інших систем та відомств за профілем тематики круглого столу.
За результатами круглого столу матеріали будуть оприлюднені у електронному збірнику
на веб-порталі наукової бібліотеки НЮУ ім. Ярослава Мудрого http://library.nlu.edu.ua/.
Подача матеріалів до 10 червня 2017 р. на e-mail: library@nulau.edu.ua, з позначкою
«Круглий стіл».
Контакти Оргкомітету: library@nulau.edu.ua
Пасмор Надія Петрівна, директор бібліотеки, тел. (057)704-92-13, 067-387-14-93
Глинянський Сергій Володимирович, заступник директора бібліотеки, тел. 098-584-32-03,
050-767-55-37
Напрями роботи:
 Синергія змін у вищій освіті та діяльність бібліотек.
 Світові інформаційні тренди Open Science, Open Access, Open Educational, та сучасні
бібліотечні практики.
 Ліонська декларація про доступ до інформації та розвиток бібліотечного партнерства.
 Використання архітектурно-ландшафтного устрою бібліотеки як середовища для
ефективних науково-освітніх комунікацій.
 Сучасний бібліотекар – тьютор у роботі з читачем: нові моделі.
 Університетська бібліотека як соціально-культурний центр.
Вимоги до оформлення матеріалів (статей та презентацій):
• Матеріали надсилаються в електронному вигляді у текстовому редакторі Microsoft Word
(.doc). Назва файлу повинна відповідати ПІБ автора(ів).
• Обсяг статей не менше шести сторінок, формату А 4, поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве –
3 см, праве – 1,5 см., шрифт Times New Roman 14, інтервал – 1,5. Нумерувати сторінки не
потрібно. Ілюстрації, малюнки, діаграми мають бути розміщені безпосередньо в тексті та
дублюватися у форматі TIFF 300 dpi.
• Список використаних джерел оформляється в алфавітному порядку, мовою оригіналу,
відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису.
• Послідовність розміщення тексту на сторінці: УДК, назва статті (великими літерами,
жирним шрифтом, кегль 14); ПІБ автора ( вказати повністю); науковий ступінь; посада, повна
назва закладу ( місце роботи); країна, місто; e-mail; ORCID; анотація ( українською мовою);
ключові слова; текст статті ( вступ, основна частина, висновки), список використаних джерел ;
анотація та ключові слова російською та англійською мовами.
• Презентації повинні бути виконані у форматі (.ppt).
• Статті, що за змістом та оформленням не відповідають зазначеним вимогам, прийматися не
будуть.

Робота круглого столу:
Реєстрація учасників 9.00 – 10.00 13 червня.
Початок – 10 год.
Доповіді до 15 хв.
Флип-чарт та обговорення виступів до 5 хв., вільний слухач.
Кава-брейк 12.00 – 13.00
Екскурсії 16.00 – 17.00

Заявка
на участь у Круглому столі
«Університетська бібліотека: час змін, трансформацій та нововведень»
Прізвище ______________________________________________
Ім`я ___________________________________________________
По батькові ____________________________________________
Назва організації ________________________________________
Посада ________________________________________________
Назва публікації ________________________________________
Науковий ступень, вчене звання ___________________________
Телефон _______________________________________________
E-mail _________________________________________________

