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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

ПРОКОПЕНКО Лілія, дoцeнт кафедри бібліотекознавства та 

інформології Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 

історичних наук, доцент 

 

СУЧАСНІ ОРІЄНТИРИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ, 

БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ 

Ключові слова: архівна справа; бібліотечна справа; інформаційна 

діяльність; молоді науковці 

Шановні учасники конференції! 

Перш за все, хочу подякувати організаторам за запрошення взяти 

участь у такому професійному форумі, яким є ІІІ науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Інформаційна 

діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, сучасність, 

перспективи». Хочу також привітати бажання учасників багатоаспектно 

вивчити одну з найактуальніших тем сучасного суспільства, прагнення 

розбудовувати інформаційну діяльність на ґрунтовних наукових засадах. 

Україна зараз переживає нелегкий період повернення держави до 

демократичних цінностей і свобод, і роль усіх соціальних інститутів у цьому 

процесі важко переоцінити.  

Соціальні інститути, одним з основних напрямів діяльності яких є 

інформаційна, у сучасному глобалізованому світі отримують виклики, які 

спонукають їх до змін.  

Світ інформації і комунікації змінюється. На місце емпіричності, 

причетності і розміреності приходить віртуальність, ексклюзивність і 

динамічність, на зміну раціоналізму – плюралізм, на зміну монолітності – 

мозаїчність і полікультурність, фрагментарність і кліповість. Діяльність стає 

більш індивідуалізованою, технологічність змінюється креативністю. 

Контенту стає все більше, особливо цифрового. Однак, створюють його не 

тільки освічені, компетентні люди, які усвідомлюють свою відповідальність, 

як це було раніше. У такому світі особливо загострюється потреба у 

висококваліфікованих фахівцях, здатних успішно функціонувати у новому 

інформаційному середовищі, професійно створювати інформаційні ресурси, 

цілеспрямовано формувати медіа та інформаційну грамотність і читацьку 

компетентність суспільства. 

Відтак логічно, що відбувається формулювання нових професійних 

вимог до представників усіх спеціальностей галузі – архівістів, бібліотекарів, 

документознавців, інформаційних працівників. Тільки разом ми зможемо 

спрямувати зусилля на створення та впровадження нових 

конкурентоспроможних технологій для забезпечення інноваційного і 

стабільного розвитку суспільства інформації. 

Сподіваюся, що впродовж цієї конференції ви як наукова спільнота 

майбутнього торкнетеся важливих питань, пропонуючи досвід, яким варто 
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ділитися, поширюючи конструктивні ідеї та підходи, шукаючи, від чого слід 

позбуватися або чого варто уникати заради суспільної гармонії. 

Мені хочеться вірити, що сьогоднішня конференція стане важливим 

етапом не тільки у розвитку студентської галузевої науки як резерву 

вітчизняних наукових і науково-педагогічних кадрів, але також і корисною 

яскравою подією в особистісному розвитку кожного з учасників, сприятиме 

усвідомленню вами особистої відповідальності за майбутнє обраної вами 

сфери професійної діяльності, її відповідності світовим стандартам і належне 

місце у сучасному суспільстві. 

Сподіваюся, що плідна наукова робота за обраними вами темами не 

завершиться участю у сьогоднішній конференції. Тому розраховую на 

подальшу активну творчу співпрацю з усіма, хто зацікавлений у науковій 

проблематиці з інформаційної діяльності, і, користуючись нагодою, хочу 

запросити до участі у ІІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній 

конференції «Бібліотека і книга у цифровому медіасвіті», яка 

проводитиметься у Київському університеті імені Бориса Грінченка у вересні 

цього року. 

Дозвольте побажати вам успішного проведення конференції і 

висловити упевненість у тому, що ваші обговорення будуть плідними, 

напрацюють конкретні рекомендації і призведуть до ефективних дій. 

Бажаю вам наукових й творчих здобутків! 
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