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Національною науковою медичною бібліотекою України спільно з
науковою бібліотекою Львівського Національного медичного університету імені
Данила Галицького та секцією працівників медичних бібліотек Української
бібліотечної асоціації було організовано та проведено Міжнародну науково-
практичну конференцію «Медичні бібліотеки України в глобалізованому світі
науки, освіти та культури».

В роботі конференції взяли участь понад 60 учасників: директори та
провідні спеціалісти бібліотек медичних вищих навчальних закладів, обласних
наукових медичних бібліотек, працівники бібліотечно-інформаційних установ
інших систем України, зарубіжні гості та партнери.

Мета конференції: розширення співробітництва фахівців бібліотек різного
напряму і підпорядкування шляхом обміну думками та досвідом, обговорення
глобальних і окремих питань бібліотечно-інформаційного забезпечення медичної
науки, освіти та охорони здоров’я.

На секціях та майстер-класах обговорювалось широке коло питань:
 Медичні бібліотеки як потужні центри акумуляції, збереження та

популяризації наукової думки.
 Трансформація бібліотеки як соціального інституту та бази сучасних

наукових документів для науковця, студента та практикуючого лікаря.
 Впровадження новітніх технологій в усі сфери діяльності як неминучий

чинник впровадження технологічних змін у медичних бібліотеках.
 Співпраця науковця та бібліотечного працівника – пропозиції нових послуг

в наукових медичних бібліотеках України та світу.
 Інформаційна пропаганда власних та придбаних медичних ресурсів у

соціальних мережах та Інтернет.
 Фахова компетентність бібліотечних спеціалістів шляхом інтерактивних

форм та методів організації практичної роботи на місцях.
 Формування нових напрямів і форм інформаційно-бібліотечної кооперації.
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Конференція проводилась в режимах пленарного засідання, роботи секцій,
семінару та майстер-класу.

Учасників конференції вітали: Зіменковський Борис Семенович – доктор
фармацевтичних наук, професор, заслужений працівник вищої школи України,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік НАМН
України, ректор Львівського національного медичного університету ім. Данила
Галицького, Андреас Веннінгер – Аташе з питань науки і освіти Посольства
Республіки Австрія в Україні, директор Австрійсько-Українського бюро співпраці
у Львові, Рафал Вольський – Генеральний консул Республіки Польща у Львові.

На Міжнародній науково-практичній конференції було відзначено
особливу роль медичних бібліотек як провідних наукових організацій з
потужними глобальними інформаційними базами наукових напрацювань медиків
міжнародного значення.

Разом з тим, за результатами обговорення вказувалось на ряд суттєвих
проблем, що негативно впливають на успішну роботу бібліотек. З метою їх
вирішення, а також створення єдиного інформаційного простору та скорочення
ресурсних витрат, учасники міжнародної конференції рекомендують:

- продовжувати співпрацю з громадськими та медичними організаціями,
іншими інституціями наукової медичної інформації у ефективному наповненні
та використанні єдиного інформаційного простору;

- використовувати дистанційне бібліотечно-інформаційне обслуговування
користувачів, оперативний доступ до зовнішніх джерел наукової інформації в
галузі медицини, фармакології та суміжних наук;

- здійснювати роботу щодо підвищення авторитету медичних бібліотек та
фахового рівня працівників бібліотек шляхом проведення вебінарів, практикумів,
майстер-класів;

- розвивати корпоративну співпрацю медичних бібліотек, активізувати
роботу зі створення спільних інформаційних ресурсів;

- надавати оперативний доступ до відкритих світових інформаційних баз з
питань медицини, фармації та суміжних наук;

- ширше використовувати професійні зв’язки із зарубіжними партнерами,
активніше брати участь у міжнародних та загальноукраїнських проектах.

Національній науковій медичній бібліотеці України як головному
науковому та інформаційно-методичному центру мережі медичних бібліотек
України:

- ініціювати звернення до Міністерства культури України щодо забезпечення
на законодавчому рівні захисту обласних наукових медичних бібліотек при
спробі їх ліквідації чи непродуманій реорганізації, співпраці мережі медичних
бібліотек з обласними універсальними бібліотеками України;

- забезпечити організацію та проведення науково-практичних заходів з
актуальних питань бібліотечної діяльності.


