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ПРО АВТОРА 

 

Строгіна Юлія Валеріївна у 2005 р. вступила до навчання на факультет 
Соціокультурної діяльності Республіканського вищого навчального закладу 
«Кримський університет культури, мистецтв та туризму». У 2008 році 
проходила практику в науковій бібліотеці «Таврика» Центрального музею 
Тавриди. У 2009 році здобула диплом бакалавра з відзнакою за спеціальностю 
«Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія». У 2010 р. отримала диплом 
спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство і 
бібліографія» та здобула кваліфікацію бібліотекознавець, менеджер 
бібліотечно-інформаційних технологій і систем, захистивши дипломну роботу 
«Особливості формування фондів наукових бібліотек дослідницьких установ 
Криму (на прикладі наукової бібліотеки Кримського філіалу Інституту археології 

НАН України». У 2012 р. вступила до магістратури РВНЗ «Кримський університет культури, 
мистецтв та туризму». У 2013 р. захистила магістерську роботу за темою «Національна 
бібліографія України: історія та сучасний стан», яка покладена в основу представленої 
монографії. Цього ж року отримала диплом магістра за спеціальністю «Книгознавство, 
бібліотекознавство і бібліографія» та здобула кваліфікацію менеджер бібліотечно-інформаційних 
технологій і систем, бібліотекознавець, викладач бібліотекознавчих дисциплін. 

Трудову діяльність розпочала з призначення у 2008 р. на посаду бібліотекаря Кримського 
республіканського професійно-технічного навчального закладу «Сімферопольське вище 
професійне училище ресторанного сервісу та туризму». Продовжила працювати на посаді 
ведучого методиста Кримського філіалу Інституту археології Національної академії наук України. 
З грудня 2012 р. обіймає посаду завідувача бібліотеки Сімферопольського кооперативного 
торгово-економічного коледжу Кримспоживспілки. 

Паралельно у період 2008-2013 рр. приймала участь в авторському проекті зі створення 
електронної кримознавчої бібліографії наукового призначення на базі видавництва 
міжнародного наукового журналу «Культура народов Причерноморья».  

Приймала участь в 11-тій щорічній Міжнародній конференції «EVA – 2008. Інформаційне 
суспільство, культура, освіта» (грудень 2008 р., Російська Федерація, м. Москва, Всеросійська 
державна бібліотека іноземної літератури ім. М. І. Рудоміно); у Міжнародній науково-практичній 
конференції «Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє», присвяченій 
70-річчю бібліотеки (вересень 2009 р., Україна, м. Київ, Державна історична бібліотека України); 
у науково-практичній конференції «Наукова бібліотека академічного закладу: досвід, проблеми 
та перспективи інформаційного забезпечення дослідницької діяльності» (червень 2009 р.,  
АР Крим, м. Сімферополь, Наукова бібліотека Кримського філіалу Інституту археології НАН 
України); в XI Таврійських наукових читаннях (травень 2010 р., АР Крим, м. Сімферополь, 
Центральний музей Тавриди); у роботі семінару-тренінгу «Робота наукової бібліотеки в сучасних 
умовах інформаційних можливостей» (вересень, жовтень 2010 р., АР Крим, м. Севастополь) та 
інших заходах регіонального рівня.  
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