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Професійний досвід і здобутки:
Підготовка навчальної документації і викладання у закладах вищої освіти
(Київський національний університет культури і мистецтв, Національний технічний
університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв) понад 20 спеціальних
дисциплін: «Соціальні комунікації», «Документно-інформаційні комунікації»,
«Інформаційні системи в менеджменті», ««Інформаційні технології (системи) у
видавничій справі та книгорозповсюдженні», «Інтелектуальна власність»,
«Патентознавство і авторське право», «Теорія організацій», «Управління
персоналом», «Документознавство», «Інформаційно-бібліографічна діяльність» та ін.
Керівництво науково-дослідною роботою студентів, магістерськими дисертаціями.
Стаж науково-педагогічної діяльності – з 1993 року.
Тренінгова діяльність у Центрі безперервної інформаційно-бібліотечної освіти
Української бібліотечної асоціації та Національної академії керівних кадрів культури
і мистецв в межах програм LEAP та «Бібліоміст», сертифікований тренер Головного
тренінгового центру для бібліотекарів (з 2010 р.). Організація і проведення тренінгів
з питань менеджменту і стратегічного управління організацією, соціального
партнерства, підтримки електронного урядування, проведення громадських
обговорень,
впровадження
нових
бібліотечних
послуг,
інформаційної,
маркетингової, проектної, адвокаційної діяльності, інтелектуальної свободи та
авторського права, академічної доброчесності та ін.
Понад 150 наукових, навчально-методичних і професійних публікацій.
Редагування і рецензування наукових збірників, професійно-методичних
матеріалів, навчальних посібників, матеріалів конференцій, дисертацій та
авторефератів.
Випускаючий редактор офіційного видання Української бібліотечної асоціації
«БібліоТека: Бюлетень Української бібліотечної асоціації» (реєстр. свідоцтво
КВ№16880-5650Р від 30.07.2010 р.), розроблення PR-матеріалів.
Переклад з англійської професійних документів для бібліотечних та
інформаційних працівників (Міжнародний стандарт бібліографічного опису,
Рекомендації Європейської Комісії щодо активізації використання сучасних
інформаційних мереж, навчальні матеріали за програмою ІФЛА «Розбудова
потужних бібліотечних асоціацій» та ін.).

3 2015 року – член робочої групи зі створення та реалізації Стратегії розвитку
бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення
сталого розвитку України» при Міністерстві культури України.
Участь в організації міжнародних та всеукраїнських форумів, конференцій,
виставок, семінарів для фахівців інформаційної, документної та бібліотечної сфери.
Досвід підготовки та адміністрування проектів, зокрема, від Міжнародного
фонду «Відродження», Посольства США в Україні, Goethe-Institut в Україні,
Британської Ради в Україні, Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів
(IREX), Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (IFLA), Програми
сприяння Парламенту ІІ, Європейської Культурної Фундації, Європейської Комісії
та ін.
Участь в експертних групах з оцінювання бібліотечних проектів в межах
програми «Бібліоміст» (IREX) та програм Міжнародного фонду «Відродження».
Досвід фінансово-економічного аналізу, організації маркетингової діяльності,
правового та документаційного забезпечення у сфері промислового виробництва й
торгівлі. Участь у розробленні та організації функціонування спеціалізованих
інформаційних систем і БД.
Одна із засновників Української бібліотечної асоціації, з 2009 р. – виконавчий
директор ВГО Українська бібліотечна асоціація.
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