Бельгія
1986



Участь у Першій Європейській конференції медичних бібліотек (Брюсель). В резолюції конференції схвалена
пропозиція про заснування Європейської Асоціації медичних бібліотек.

Білорусь
2015


Участь у Ювілейній міжнародній конференції «Бібліотека ХХІ століття: тенденції розвитку» на базі Державної
установи «Республіканська наукова медична бібліотека» Республіки Білорусь (Мінськ)
2013


Участь у Міжнародній науково-дослідній конференції в рамках міжнародних книгознавчих читань "Статут
Великого Князівства Литовського в історії культури" на базі Національної бібліотеки Білорусі (Мінськ)
2007


Участь у науково-освітній програмі "Управління бібліотекою та нові послуги для користувачів" на базі
Національної бібліотеки Білорусі (Мінськ) та Республіканської наукової медичної бібліотеки (Мінськ)

Велика Британія
2006



Участь у Міжнародній конференції-виставці з інформаційних технологій «Onlineinformation-2006» (Лондон)

2004



Участь у Міжнародній конференції-виставці з інформаційних технологій «Onlineinformation-2006» (Лондон,
Рединг, Екситер)
2000


Участь у VIII Міжнародному конгресі медичних бібліотек (Лондон)



Участь у VII конференції Європейської асоціації медичних бібліотек (Лондон)



Знайомство з роботою Британської бібліотеки, бібліотеки Медичної асоціації в Лондоні, медичної школи
госпіталю Королівського коледжу, Центру медичної інформації, Центру телемедицини в Британській
бібліотеці.

Данія
1997



Участь у роботі 63-ї Генеральної конференції Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та інституцій
(IFLA) (Копенгаген)

Ізраїль
2007


Участь у науково-освітній програмі "Книга інформація і бібліотека у полікультурному середовищі" на базі
бібліотек Ізраїля. Знайомство з досвідом роботи Єрусалимського національного університету, Тель-Авівського
університету та медіатеки в м. Холон.

1998


Участь у лікарській конференції "Мертве море - цілющі властивості" (Арад)

Італія
2006



На запрошення Асоціації бібліотек Італії, Бібліотеки Ватикану та Державної Академії керівних кадрів культури і
мистецтв України участь у науково-освітній програмі "Бібліотека - територія толерантності у діалозі культур і
релігій". Знайомство з роботою бібліотек Риму та Апостольської Бібліотеки Ватикану (Рим, Ватикан)

2001


Участь у конференції Європейської асоціації медичних бібліотек (Альгейро).Мета конференції - кооперація і
координація діяльності бібліотек в еру нових технологій, використання ресурсів інтернет, створення цифрових
бібліотек для покращення інформаційно-бібліографічного забезпечення медичної галузі

Канада
1999


В межах проекту "Освіта" у складі урядової делегації на чолі з міністром охорони здоров'я, участь директора
бібліотеки Павленко Р.І. у І Міжнародному конгресі з телемедицини та новітніх інформаційних технологій
(Едмонтон). У роботі конгресу взяли участь понад 800 делегатів з 20 країн світу.

1997, 1995



Участь у конференціях спільного Канадсько-українського медичного проекту "Освіта". Проект тривав з 1993 по
1999 рік, протягом шестирічного співробітництва бібліотека отримала понад 700 іноземних книг і журналів,
аудіовізуальну техніку, комп'ютери, модем.
1993


Знайомство з роботою медичних бібліотек м. Едмонтон та м. Калгарі. Виступи генерального директора
Павленко Р.І. на радіо, телебаченні з темою "Медичні бібліотеки України на службі охорони здоров'я".

Латвія
2007



Участь в міжнародній інформаційно-мистецькій акції "Медицина в гармонії з мистецтвом" у Латвійській
академічній бібліотеці (Рига)
2001



Навчання у Центрі безперервної інформаційно-бібліотечної освіти Державної академії керівних кадрів
культури і мистецтв, знайомство з роботою латвійських бібліотек (Рига)

Нідерланди
1998


Участь у роботі 64-ї Генеральної конференції Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та інституцій
(IFLA) (Амстердам)

Німеччина
2015



Участь у професійній інформаційній поїздці українських та молдовських бібліотекарів до Німеччини, з метою
вивчення бібліотечної системи Німеччини та досвіду роботи німецьких бібліотек.
1995



Участь у Франкфурському книжковому ярмарку. На запрошення Німецького бібліотечного інституту та
видавництва "Springer" генеральний директор, Павленко Р.І. представляла бібліотечну громадськість України.
Знайомство з досвідом роботи бібліотек навчальних закладів, архіві, музеїв, інформаційних центрів

(Франкфурт-на- Майні, Марбург, Майнц, Бонн, Офенбах, Дюссельдорф)
1979


Знайомство з досвідом роботи медичних бібліотек і вивчення можливостей розширення книгообміну.

Норвегія
2005


Участь у 71-й Генеральній конференції IFLA та Всесвітньому бібліотечно-інформаційному конгресі. (Осло)
Знайомство з діяльністю бібліотек м. Осло.

Польща
2014



Участь у XXII Конференції медичних бібліотек "Бібліотека і її оточення в епоху GOOGLEa" на базі Головної
бібліотекиа Варшавського медичного університету (Варшава). Генеральний директор Павленко Р.І. виступила
з доповіддю "Польський вклад в розвиток медицини на Україні (друга половина XIX-початок XX століть)".
Заступник генерального директора з наукової роботи Остапенко Т.А. виступила з повідомленням
"Біобібліографічний покажчик ННМБУ до 160-річчя від дня народження Володимира Костянтиновича
Високовича".

2013



Візит генерального директора Павленко Р.І. та заступника генерельного директора з наукової роботи
Остапенко Т.А. до Окружної лікарської палати у Варшаві, де відбулася презентація діяльності ННМБУ та
нового випуску біо-бібліографічногсловника "Медицина в Україні".
В рамках візиту бібліотеку, в особі генерального директора Павленко Р.І., було нагороджено почесною
відзнакою сенату Республіки Польща. Павленко Р.І. нагороджено медаллю ім. Єжи Моски за зміцнення
співробітницва мж Польщею та Україною. Нагороди вручав віцемаршалко сенату.



Знайомство та вивчення досвіду роботи бібліотеки Варшавського медичного університету (Варшава) та
бібліотеки Факультету медицини Ягелонського університету (Краків)
1978
 Вивчення досвіду роботи Національної бібліотеки Польської Народної Республіки (Варшава)
1976


Вивчення досвіду роботи Національної бібліотеки Польської Народної Республіки (Варшава)

США
1996



Участь у 115-й щорічній конференції Американської бібліотечної асоціації (Нью-Йорк). Знайомство з роботою
Нью-Йоркської публічної бібліотеки, Університетської бібліотеки та бібліотеки ООН.
1995



Участь в VII Конгресі медичних бібліотек світу (Вашингтон)



Стажування у Національній медичній бібліотеці США директора Павленко Р.І. (Вашингтон)

Татарстан
2004


Участь у науково-практичному семінарі та 10-й Міжнародній виставці медичної літератури (Казань)

Узбекистан
2011


Участь у Міжнародній науковій конференції "Учение великого ученого-міслителя Ибн-Сино и современная
медицина" (Бухара). Генеральний директор Павлеко Р.І. виступила з доповіддю "Медична спадщина Авіценни
у друкованому слові українських медиків".

Франція
2007



Участь у науково-освітній програмі "Європейські стратегії розвитку культури і освіти та роль бібліотек" на базі
бібліотек та інформаційних центрів Франції .

Югославія
1980



Участь у роботі IV Міжнародного конгресу медичних бібліотек. Виступ директора Павленко Р.І. з доповіддю
"Медичні бібліотеки на службі охорони здоров'я".



Візити та знайомство з роботою Народної бібліотеки Сербії та Університетської бібліотеки імені Святозара
Марковича.

