Комунальний заклад «Херсонська академія непервної освіти»
Херсонської обласної ради
Комунальний заклад «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової
Чайки» Херсонської обласної ради
«Виховання культури читання у сучасній бібліотеці»
Прес-анонс
24-25 вересня в Херсоні відбудеться VIІІ Міжнародна науково-практична
конференція і ХХІІ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у
діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості» за участі голови
Української асоціації імені Василя Сухомлинського, академіка НАПН України,
доктора педагогічних наук, професора Олександри Яківни Савченко; академіка
НАПН
України,
доктора
педагогічних
наук,
професора
Ольги
Василівни Сухомлинської та ін.
Окрім головної бази конференції - Комунального закладу «Херсонська
академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, для її проведення задіяні
декілька локацій, зокрема навчально-виховний комплекс «Школа гуманітарної
праці» Херсонської обласної ради та Херсонська обласна бібліотека для дітей ім.
Дніпрової Чайки.
24 вересня, у перший день конференції, бібліотека експонує виставку
«Василь Сухомлинський. У діалозі з сучасністю», на якій, окрім книг про життєвий
шлях педагога-новатора, його науково-педагогічного доробку та збірників
літературних творів, адресованих читачам-дітям, будуть представлені й експонати,
що наочно демонструють, як гуманістичні педагогічні ідеї Василя Олександровича
знаходять відгук в роботі шкільних бібліотек, а його добрі й мудрі казки –
відображаються у власній літературній творчості сучасних школярів.
25 вересня безпосередньо на базі Херсонської обласної бібліотеки для дітей
ім. Дніпрової Чайки працюватиме секція «Виховання культури читання у сучасній
бібліотеці».
У програмі секції, окрім власне виступів учасників конференції з означеної у
назві секції проблематики, - прем’єра вистави бібліотечного літературного театру
«Василь Сухомлинський: Людина. Педагог. Творець» та обговорення проблем,
пов’язаних із подоланням кризи дитячого читання.
Матеріали секції опубліковані в окремому випуску праць конференції.
Міжнародна конференція та Всеукраїнські педагогічні читання завершують
Рік Сухомлинського на Херсонщині. Їм передував марафон педагогічних ідей,
підсумки якого були підведені у травні на
Фестивалі педагогічних ідей
«Гуманізація освітнього простору у вимірі педагогіки В.О.Сухомлинського» ,
співорганізатором якого також була обласна бібліотека ім. Дніпрової Чайки.
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