
             
   

      

 
Резолюція 

міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції «Медичні бібліотеки України: 

досвід, традиції, інновації»  
 

21-29 грудня 2020 року  

  

 

 

 

Національною науковою медичною бібліотекою України спільно з Науковою 

бібліотекою Харківського національного медичного університету, Науковою 

бібліотекою Національного фармацевтичного університету та Секцією 

працівників медичних бібліотек Української бібліотечної асоціації проведено 

інтернет-конференцію «Медичні бібліотеки України: досвід, традиції, інновації», 

присвячену 100-річчю Наукової бібліотеки ХНМУ та 90-річчю заснування ННМБУ.   

  

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.   

  

В роботі Інтернет-конференції взяло участь понад 30 учасників: директори 

та провідні спеціалісти бібліотек медичних вищих навчальних закладів, обласних 

наукових медичних бібліотек, представники  бібліотечно-інформаційних установ 

інших систем, зарубіжні партнери.  
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Основні розглянуті питання: 
 

  

✓ Ефективність діяльності наукових медичних бібліотек в сучасних 

умовах пандемії COVID-19  

 

✓ Популяризація досягнень медичної науки в сучасному веб-

середовищі  

 

✓ Нові послуги та сервіси у наукових медичних бібліотеках України   

 

✓ Створення сучасного науково-інформаційного простору в 

медичних    бібліотеках   

 

✓ Доступ до світових інформаційних ресурсів та їх популяризація    

 

✓ Бібліотеки як носії національної та соціокультурної пам’яті   

 

✓ Культурно-просвітницька та видавнича  діяльність бібліотек  

 

✓ Сучасні інтерактивні форми та методи підвищення фахової 

компетентності    бібліотечних спеціалістів  

 

✓ Імідж бібліотекаря як комунікатора у сучасному інформаційному    

 середовищі   

 

✓ Формування нових напрямів та форм інформаційно-бібліотечної 

кооперації    

 

 

Усі доповіді, що надійшли на адресу Організаційного комітету, було 

розміщено  у Збірнику матеріалів, електронний варіант якого представлено на 

сторінці Інтернет-конференції.   

 

В межах Конференції відбувся вебінар «Спектр ресурсів Clarivate для 

медичних спеціальностей», спікером якого виступила к. б. н. Ірина Тиханкова - 

фахівець з інформаційно-аналітичних ресурсів та навчання «Clarivate Analitics». 

Було представлено новий інтерфейс платформи Web of Science 2021 року.   

  

 



За результатами Інтернет-конференції винесено  

рекомендації: 
  

 

✓ з метою ефективного наповнення та використання  єдиного 

інформаційного простору, активно  співпрацювати з установами та 

організаціями, що надають наукову медичну інформацію 

 

✓ використовувати дистанційне бібліотечно-інформаційне 

обслуговування користувачів, оперативний доступ до зовнішніх 

джерел  наукової інформації в галузі медицини, фармакології та 

суміжних наук 

 

✓ з метою  підвищення фахового рівня працівників медичних  

бібліотек забезпечити проведення вебінарів, практикумів, майстер-

класів 

 

✓ розвивати корпоративну співпрацю медичних бібліотек, 

активізувати роботу зі створення спільних інформаційних ресурсів 

 

✓ надавати  оперативний доступ до власних та відкритих світових 

інформаційних баз  з питань медицини, фармації та суміжних наук 

 

✓ з метою вирішення нагальних питань у професійній сфері, активно 

долучатися до  Секції працівників медичних бібліотек Української 

бібліотечної асоціації 

 

✓ використовувати веб-форум працівників медичних бібліотек 

України для обговорення проблем та вирішення складних питань 

бібліотечної діяльності 

 

✓ здійснювати соціологічні дослідження у бібліотеках мережі з метою 

вивчення та покращання обслуговування, комплектування тощо 

  

  

Учасники Конференції можуть отримати сертифікати, звернувшись до 

Відділу організаційної та науково-методичної роботи ННМБУ за адресою: 

medlibinfo@gmail.com 
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