Комунальний вищий навчальний заклад
«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
Комунальний заклад «Херсонська обласна бібліотека ім. Дніпрової Чайки»
Херсонської обласної ради
Курси працівників шкільних бібліотек
23-24 березня 2016 року
Програма лекційних та практичних занять
на базі Херсонської ОБД ім. Дніпрової Чайки
За адресою: вул. Гімназична, 21 (колишня Червоностудентська)
23 березня
Семінар-практикум на тему: «Українська книга в читанні сучасної дитинишколяра: ефективні форми та методики заохочення до читання»
9:00-10:00 - Професійна екскурсія бібліотекою, із ознайомленням з
технологічними процесами реєстрації користувачів та книговидачі у програмному
середовищі АІБС «МАРК-SQL».
Крижановська О.В., заступник директора з організації бібліотечного
обслуговування
10:00-10:45 – Виховуємо громадянина – патріота України.
Засоби, методики, інноваційні прийоми у національно-патріотичному та правовому
вихованні дітей і підлітків в бібліотеці.
Сломчинська В.В., завідуюча відділом обслуговування учнів 5-9 класів
10:45-11:00 – «В долонях степу і Дніпра». Презентація нового краєзнавчопатріотичного проекту з профорієнтаційним компонентом.
Попова Н.Ф., заступник директора з наукової роботи
11:00-11:45 – «Ігри патріотів Херсонщини» в краєзнавчо-патріотичній роботі
шкільної бібліотеки. Поради практика.
Ліпкіна А.Г., головний бібліотекар ВО 1-4 класів
11:45-12:00 – «Мрії про Україну: дитячий погляд». Презентація конкурсу дитячої
творчості до 25-річчя незалежності України.
Попова Н.Ф., заступник директора з наукової роботи
12:00-13:00 – «Крилате слово – ось моя стріла!» Леся Українка Літературна
траєкторія.
Вистава біля книжкової виставки. Показовий захід.
ВО 5-9 класів.

24 березня
9:00-10:00 – Практичне заняття
Тренінг зі складання бібліографічного опису документів та систематизації
документів бібліотечного фонду
Тренери: Новицька Г.І., завідуюча інформаційно-бібліографічним відділом
Бєла О.В., бібліотекар сектору комплектування і обробки документів
10:00-10:30 - 2016 – Рік англійської мови в Україні та завдання шкільних
бібліотек. Презентація бібліотечних акцій обласного та загальноміського
масштабу. Практикум з використання ігрової карти «50-зірковий Ігроленд».
Воронцова Анна Юріївна, завідуюча сектором документів іноземними
мовами, керівник інформаційного центру «Вікно в Америку для майбутніх
лідерів»
10:30-11:30 - Практичне заняття
Тренінг «Облікові документи шкільної бібліотеки: вимоги та правила
ведення».
(Формуляр читача; Щоденник роботи бібліотеки; Книги сумарного обліку фондів
ШБ; інвентарні книги ШБ та картотека обліку підручників)
Тренери: Семенова О.М., завідуюча відділу зберігання і реставрації фондів,
Новицька Г.І.. завідуюча інформаційно-бібліографічним відділом
11:30-12:00 – Українська книга у фестивально-конкурсних проектах 2016 року
в Херсонській області, або Заохочення до читання.
Огляд.
- «Поетичний камертон Ліни Костенко: патріотичні лейтмотиви»
- ІІІ регіональний літературний конкурс ім.Ю.К.Голобородька «Зачаровані
Таврією»
- ІІІ міжнародний конкурс творів у жанрі фантастики та фентезі «ФантФест»
Звягінцева Н.Д., завідуюча відділом бібліотечного прогнозування та
інновацій
12:00-12:15 – «Бібліотечні медіа уроки»: веб-ресурс для шкільних та дитячих
бібліотек. Презентація ресурсу.
Попова Н.Ф., заступник директора з наукової роботи
12:15-13:00 – Лекція Єлігулашвілі Максима Сергійовича, викладача кафедри теорії і
методики викладання суспільствознавчих і гуманітарних дисциплін КВНЗ
«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
13:00-13:10 – Підведення підсумків. Анкетування учасників навчання.

