Міжнародне наукове співробітництво

(відповідальний – заступник директора з наукової роботи)
№
з/п

Зміст і види робіт

5.

Розвиток та налагодження наукових зв’язків із спорідненими
науковими установами інших держав (угоди)
Участь у зарубіжних конференціях (у т.ч. у формі очних інтернетзустрічей, вебінарів)
Організація досліджень на основі рідкісних видань іноземними
мовами з фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
Участь у міжнародному проекті створення централізованого
електронного каталогу „Європейська цифрова бібліотека”
(Европеана), учасником якого є ДНПБ України ім. В. О.
Сухомлинського
Участь у міжнародних наукових проектах і програмах

6.

Членство в міжнародних товариствах

1.
2.
3.

4.

7.

8.

Підготовка й видання статей у зарубіжних наукових періодичних
виданнях, у т.ч. із залученням зарубіжних партнерів до
співавторства
Дослідження світових тенденцій розвитку освіти в зарубіжних
країнах (аналітичні огляди)
Організація наукової роботи з міжнародними базами даних

9.

Термін
виконання
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Відповідальні
Заступник
директора
з
наукової роботи
Керівники й виконавці НДР
Наукові працівники сектору
рідкісних видань
Наукові працівники сектору
рідкісних видань

Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року

Керівники й виконавці НДР

Протягом
року

Відділ
наукової
реферативної та аналітичної
інформації у сфері освіти
Заступник
директора
з
наукової роботи, керівники
НДР

Протягом
року

Науковці ДНПБ України ім.
В. О. Сухомлинського
Керівники й виконавці НДР

Співорганізатори
(учасники)

Міжнародне інформаційно-бібліотечне співробітництво

(відповідальний – заступник директора з науково-інформаційної та бібліотечної роботи)
№
з/п

1.

Зміст і види робіт
Встановлення міжнародних зв’язків із зарубіжними
бібліотеками,
асоціаціями,
науково-педагогічними
та
освітянськими установами тощо
Налагодження міжнародного книгообміну

Термін
виконання
Протягом
року

-//-

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Активізація та розширення діяльності Пункту європейської
інформації в рамках проекту УБА «Все про Європу: читай,
слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в
бібліотеках»за підтримки програми ЄС Еразмус+ (Жан Моне)

Протягом
року

Speaking Club «Україна-Африка: єдиний інформаційний
простір» Проведення засідань Speaking Club (презентації
мистецьких виставок, лекції про культуру Африки, перегляд
кінофільмів, майстер-класи)
ІХ Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2018».
Підготовка
експозиції
«ДНПБ
України
ім.
В.О. Сухомлинського: інноваційний розвиток освіти і науки»
Х Міжнародний освітній форум «Інноватика в сучасній освіті
– 2018». Підготовка експозиції «ДНПБ України ім.
В.О. Сухомлинського: інноваційний розвиток освіти і науки»
Міжнародний проект створення європейської електронної
бібліотеки «Європейська цифрова бібліотека» (Europeana).
Надання інформації про оцифровані видання з фонду ДНПБ

//-

//Травень,
Жовтень
Протягом
року

Відповідальні,
Виконавці

Співорганізатори
(учасники)

Заступник директора з науковоінформаційної та бібліотечної
роботи;
відділ
науководокументного забезпечення та
соціокультурної діяльності
Заступник директора з науковоінформаційної та бібліотечної
роботи, сектор комплектування
Заступник директора з науковоінформаційної та бібліотечної
роботи;
відділ
науководокументного забезпечення та
соціокультурної діяльності
Відділ
науково-документного
забезпечення та соціокультурної Африканська Рада
діяльності
в Україні
Відділ
науково-документного НАПН України
забезпечення та соціокультурної
діяльності
Відділ
науково-документного
забезпечення та соціокультурної
діяльності
Відділ
науково-технічного
забезпечення та впровадження
комп’ютерних технологій,

України ім. В. О. Сухомлинського

8.

Налагодження зв’язків та проведення спільних культурноосвітніх заходів із Українським вільним університетом в
Мюнхені (представник в Україні О. Гриневич)

Травень

9.

Організація доступу до міжнародних баз даних (тестовий
доступ, передплата)

Протягом
року

відділ наукової організації та
зберігання
фонду
(сектор
рідкісних видань)
Відділ науково-документного
Український вільний
забезпечення та соціокультурної університет в Мюнхені
діяльності
(представник в Україні
О.Гриневич)
Заступник директора з науковоінформаційної та бібліотечної
роботи

Заступник директора з наукової роботи

С. М. Кравченко

Заступник директора з науково-інформаційної та бібліотечної роботи

Л. І. Страйгородська

