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Минуле і сучасне Волині та Полісся. 
 Бібліотеки – осередки культури, освіти, 

науки: шлях довжиною у 75 років 
 
 

Програма  

LIV наукової історико-краєзнавчої конференції, 

 присвяченої 75-річчю від дня створення Волинської державної 

обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки,  

м.Луцьк,  

28 травня 2015 року 
 

 

Луцьк, 2015 



Оргкомітет конференції: 

 

Бондаренко Геннадій Васильович – кандидат історичних наук, голова 

Волинської обласної організації Національної 

спілки краєзнавців України, професор 

Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки 

Стасюк Людмила Антонівна –          директор Волинської ДОУНБ імені Олени 

Пчілки, заслужений працівник культури 

України 

Силюк Анатолій Михайлович –        директор Волинського краєзнавчого музею 

 

Регламент 

Доповіді: 10-15 хв. 

Повідомлення: 5-7 хв. 

 

28 травня 2015 р., четвер 

 

м.Луцьк, вул. Шопена, 11, 

 Волинська державна обласна універсальна  

наукова бібліотека імені Олени Пчілки 

 

10.00-11.00 – реєстрація учасників конференції (вестибюль бібліотеки, І поверх) 

10.00-11.00 – кава-брейк (фойє ІІ поверху) 

11.00-11.30 – відкриття конференції (актова зала) 

 

Стасюк Людмила Антонівна, директор Волинської ДОУНБ імені Олени 

Пчілки, заслужений працівник культури України 

Дмитрук Валерій Юхимович, начальник управління культури 

Волинської облдержадміністрації 

Бондаренко Геннадій Васильович, кандидат історичних наук, 

професор, завідувач кафедри документознавства і музейної справи 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, директор 

Центру дослідів Волині при СНУ імені Лесі Українки, член-кореспондент 

Української Академії історичних наук, заслужений працівник народної освіти 

України, лауреат премії імені Дмитра Яворницького Національної спілки 

краєзнавців України, голова Волинської обласної організації НСКУ 

Силюк Анатолій Михайлович, директор Волинського краєзнавчого 

музею 

 

Вітання почесних гостей 

 

 

 

 



11.30-13.30 – пленарне засідання (актова зала) 

 

Головна бібліотека Волинського краю 

Стасюк Людмила Антонівна – директор Волинської ДОУНБ імені Олени 

Пчілки, заслужений працівник культури України, м.Луцьк 

Роль бібліотек у поширенні та вдосконаленні краєзнавчої освіти 
Бондаренко Геннадій Васильович – кандидат історичних наук, 

професор, завідувач кафедри документознавства і музейної справи 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 

директор Центру дослідів Волині при СНУ імені Лесі Українки, член-

кореспондент Української Академії історичних наук, заслужений 

працівник народної освіти України, лауреат премії імені Дмитра 

Яворницького Національної спілки краєзнавців України, голова 

Волинської обласної організації НСКУ, м.Луцьк 

Біля витоків річки Прип’ять 

Рожко Володимир Євтухович – кандидат церковно-історичних наук, 

історик-архівіст, дійсний член Інституту дослідів Волині у Вінніпезі і його 

представник в Україні, почесний професор Східноєвропейського 

національного університету ім. Лесі Українки, викладач ВПБА, м.Луцьк 

Науково-дослідна робота Волинської державної обласної універсальної наукової 

бібліотеки імені Олени Пчілки  

Євтушок Євгенія Олексіївна – заступник директора з наукової роботи 

Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки, м.Луцьк 

Бібліотека – платформа для навчання бібліотекарів та користувачів 

Рибачук Наталія Володимирівна – заступник директора з питань 

інформатизації Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки, м.Луцьк 

Гордість бібліотеки – рідкісна книга  

Степанюк Галина Павлівна – провідний бібліотекар відділу читальних 

залів Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки, м.Луцьк 

Довгай Лариса Степанівна – завідувач відділу зберігання основного 

фонду Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки, м.Луцьк 

Видавнича діяльність Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки в галузі 

краєзнавчої бібліографії 

Понагайба Алла Анатоліївна – завідувач відділу краєзнавчої роботи 

Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки, м.Луцьк 

Волинська обласна бібліотека для юнацтва: етапи становлення та розвитку 

Єфремова Алла Сизонтівна – директор Волинської обласної бібліотеки 

для юнацтва, м.Луцьк 

Взаємодія бібліотек з засобами масової інформації (з досвіду роботи піар-офісу 

Волинської обласної бібліотеки для дітей) 

Романюк Оксана Володимирівна – головний методист Волинської 

обласної бібліотеки для дітей, керівник піар-офісу „Сучасні бібліотеки 

Волині”, м.Луцьк 

 

 



Взаємодія бібліотек Нововолинська з засобами масової інформації 

Кухарук Світлана Іванівна – директор Нововолинської міської ЦБС, 

м.Нововолинськ 

Участь Ковельської ЦБС у міжнародних проектах – шлях до трансформування 

бібліотек у центри збереження книг та інформаційного супроводу освіти й 

духовного розвитку особистості 

Божик Галина Михайлівна – директор Ковельської районної ЦБС 

заслужений працівник культури України, м.Ковель 

Місце бібліотек Горохівського району у реалізації міжнародних проектів 

розвитку галузі 

Лищишина Любов Йосипівна – директор Горохівської районної ЦБС, 

м.Горохів 

Збагачення іміджу бібліотечної галузі Любешівщини 

Гаврилюк Людмила Олександрівна – директор Любешівської районної 

ЦБС, смт. Любешів 

Старовижівська центральна районна бібліотека – осередок бібліотечного  

краєзнавства та громадської активності  

Гаврилюк Ольга Іванівна – директор Старовижівської районної ЦБС, 

смт. Стара Вижівка 

Трансформація місії бібліотечних установ у напрямку перетворення в центри 

місцевих громад 

Овдієвич Світлана Антонівна – директор Любомльської ЦСПШБ, 

м.Любомль 

Розвиток бібліотечної справи Ратнівського району та зміцнення матеріальної 

бази 

Сидорук Віра Григорівна – директор Ратнівської районної ЦБС,  

смт. Ратне 

Реалізація творчих можливостей бібліотечних працівників шляхом участі в 

заходах, ініційованих Волинським обласним відділенням Української 

бібліотечної асоціації 

Назарчук Лариса Миколаївна – завідувач науково-методичного відділу 

Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки, голова Волинського обласного 

відділення УБА, м.Луцьк 

УБА і професійний розвиток бібліотечної молоді 

Данилюк Людмила Миколаївна – провідний бібліограф Волинської 

обласної бібліотеки для дітей, м.Луцьк  

„Бібліотек@ - діалог, культура, мир!” 

Яскульська Анна Василівна – методист Старовижівської ЦРБ, смт. Стара 

Вижівка 

Роль Української  бібліотечної  асоціації в розвитку бібліотечної  галузі 

Барда Євгенія Сергіївна – бібліотекар бібліотеки-філії с. Радомишль 

Луцької районної ЦБС, с. Радомишль Луцької району 

 

13.30-14.30 – Перерва на обід 

  

 



Секція 1. Бібліотеки – центри громади (відділ читальних залів, ІІІ поверх) 

 

Керівники: Стасюк Л.А. – заслужений працівник культури України, директор 

Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки 

Єфремова А.С. – директор Волинської обласної бібліотеки для юнацтва 

 

Бібліотеки як осередки збереження та популяризації традиційної культури 

Історичної Волині 

Черніговець Тетяна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри документальних комунікацій Рівненського державного 

гуманітарного університету, м.Рівне 

Бібліотека – відкритий простір для громадських ініціатив та партнерств 

Литвина Жанна Володимирівна – завідувач відділу читальних залів 

Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки, м.Луцьк 

Інформаційно-правова діяльність у Волинській ДОУНБ імені Олени Пчілки 

Хомяк Ольга Дмитрівна – головний бібліотекар відділу читальних залів 

Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки, м.Луцьк 

Співпраця відділу документів іноземними мовами з товариством польської 

культури ім. Тадеуша Костюшка у контексті зв’язків бібліотек з громадськістю 

міста 

Кириченко Ольга Володимирівна – завідувач відділу документів 

іноземними мовами Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки, м.Луцьк 

Центр „Вікно в Америку” Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки  лідер 

впровадження інформаційних технологій на практиці 

Пишнюк Олена Вікторівна – головний бібліотекар відділу документів 

іноземними мовами, керівник ІЦ „Вікно в Америку” Волинської ДОУНБ 

імені Олени Пчілки, м.Луцьк 

Альтернативні джерела комплектування Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки 

(1993–2015 рр.) 

Мосійчук Євгенія Парфенівна – завідувач відділу комплектування 

Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки 

Інформаційно-бібліографічний відділ головної бібліотеки: проблеми і 

перспективи 

Воробей Надія Миколаївна – завідувач інформаційно-бібліографічного 

відділу Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки, м.Луцьк 

Співпраця відділу виробничої літератури з ВОГО Братство бджолярів землі 

Волинської „Ройовий стан”: із досвіду роботи 

Яцюк Тетяна Вячеславівна – завідувач відділу виробничої літератури 

Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки, м.Луцьк 

Бібліографічне обслуговування користувачів Волинської обласної бібліотеки для 

юнацтва: традиції та інновації 

Ількевич Надія Аркадіївна – завідувач інформаційно-бібліографічного 

відділу Волинської обласної бібліотеки для юнацтва, м.Луцьк 

 



Історія успіху проекту „Родинний вихідний” Волинської обласної бібліотеки для 

дітей 

Кардаш Оксана Володимирівна – завідувач відділу дитячого та 

сімейного читання Волинської обласної бібліотеки для дітей, м.Луцьк 

 

Секція 2. Реалізація просвітницького потенціалу бібліотек і окремих 

особистостей (відділ краєзнавчої роботи, ІІІ поверх) 

 

Керівники: Бондаренко Г.В., кандидат історичних наук, професор, завідувач 

кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки, директор Центру дослідів 

Волині при СНУ імені Лесі Українки, член-кореспондент Української Академії 

історичних наук, заслужений працівник народної освіти України, лауреат премії 

імені Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців України, голова 

Волинської обласної організації НСКУ,  

Силюк А.М., директор Волинського краєзнавчого музею 

 

До питання перебування книгозбірні у літописному Угровську 

Мазурик Юрій Михайлович – головний спеціаліст відділу охорони 

культурної спадщини управління культури Луцької міської ради, м.Луцьк, 

Остапюк Олександр Дмитрович – директор Любомльського 

краєзнавчого музею, м. Любомль 

Бібліотека Волинської духовної семінарії у 1945-1964 роках 

Федчук Олександр – протоієрей, викладач Волинської духовної 

семінарії, м.Луцьк 

Луцька „Просвіта” в умовах нацистської окупації (1941 – 1944 рр.) 

Зек Богдан Миколайович – аспірант кафедри нової та новітньої історії 

України Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки, науковий співробітник Волинського краєзнавчого музею, 

м.Луцьк 

Голобська селищна бібліотека – інформаційно-просвітницький центр громади  

Гарбарук Альона – кандидат історичних наук, смт. Голоби Ковельського 

району 

Читацькі вподобання Францішки Уршулі Радзивілл 

Климчук Андрій Миколайович – редактор, портал „Віртуальний 

Станиславів”, м.Рівне 

Бібліотека – осередок духовності та знань (з досвіду бібліотек Локачинського району) 

Мариняк Людмила Григорівна – директор Локачинської районної ЦБС, 

смт. Локачі 

Участь бібліотек Володимир-Волинської  РЦБС у національно-культурному 

відродженні: історія та досягнення 

Горохова Валентина Михайлівна – директор Володимир-Волинської 

районної ЦБС, м. Володимир-Волинський 

 

 



Взаємодія бібліотек з Музеєм історії сільського господарства Волині 

Антонова Наталія Адамівна – науковий співробітник Музею історії 

сільського господарства Волині-скансену, смт. Рокині Луцького району 

Роль особистостей в розвитку бібліотечної справи  

Прилепа Василь Васильович – бібліотекар бібліотеки-філії с. Острів’я 

Шацької районної ЦБС, с. Острів’я Шацького району 

Андрієвська Е.Ф.: бібліотекар – життя і професія 

Нагайцева Олена Борисівна – завідувач відділу обробки літератури і 

організації каталогів Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки, м. Луцьк 

Сучасна бібліотека – креативне місце для  мистецьких рефлексій 

Бурмістрова Тетяна Михайлівна – завідувач відділу літератури з питань 

мистецтва Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки, м. Луцьк 


