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АНТОНЕНКО 
Ирина Петровна 

 
Родилась 8 июня 1958 года в городе Киеве. 
С 1976 года работает в Национальной библиотеке Украины имени В.И. 

Вернадского: библиотекарь, редактор, старший редактор, аспирантка, младший 
научный сотрудник, научный сотрудник, заведующая отделом каталогизации (с 
1995 года). В 1982 году закончила Киевский государственный институт культу-
ры (сегодня – Киевский национальный университет культуры и искусств). В 
1994 году защитила диссертацию "Авторитетный контроль наименований уч-
реждений и организаций в информационных системах библиографического и 
археографического типа" по специальности "библиотековедение и библиогра-
фоведение". Имеет ученую степень кандидата исторических наук.  

Круг научных интересов охватывает проблемы каталогизации, автори-
тетного контроля, информационного поиска, лингвистического обеспечения ав-
томатизированных информационных систем библиотек, библиотековедения, 
библиотечных информационных технологий, электронных информационных ре-
сурсов. Является членом межведомственной рабочей группы по разработке на-
ционального формата представления библиографических данных УКРМАРК, 
членом ученого совета библиотеки, членом секции каталогизации Международ-
ной ассоциации академий наук (МААН). 
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