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ПРОГРАМА
обласного семінару працівників шкільних бібліотек
на тему:
«Професійна майстерність шкільного бібліотекаря:
вимоги, методики, ресурси
у світі інформаційних технологій»
24-26 вересня 2013 року

library-ks@i.ua

Херсон

24 вересня 2013
На базі Херсонської академії неперервної освіти Херсонської
обласної ради (вул. Покришева, 41)
15:00-16:30 - Книга для читачів молодшого шкільного віку:
заохочення до читання через гру.
Модельна презентація.
Крижановська Наталія Миколаївна,завідуюча відділом
обслуговування дошкільників та учнів 1-4 класів ХОБД
25 вересня 2013
На базі Херсонської обласної бібліотеки для дітей
(вул. Червоностудентська, 21)
9:00-9:45 - Формування фонду шкільної бібліотеки:
документальне оформлення процесів комплектування та
організація обліку.
Консультація.
Пиж Вікторія Вікторівна, завідуюча сектором
комплектування та обробки документів ХОБД
9:45-10:30 – До питання про порядок списання документів із
фондів бібліотек: проблеми та шляхи вирішення.
Методичні поради.
Давида Ольга Вікторівна, завідуюча інформаційнобібліографічним відділом
10:30-11:15 – Атестація бібліотечних працівників: оновлені
правила та вимоги
Консультація.
Бардашевська Анна Іванівна, директор Херсонської обласної
бібліотеки для дітей

Практичні заняття
11:15-12:00 – Бібліографічний опис документів:
вимоги державних стандартів.
Практикум.
Тренери: Давида Ольга Вікторівна, Яблонська Ніна
Юріївна
12:00-14:00 – «17-а сторінка нон-стоп» із Наталією
Крофтс.
Презентація інноваційного формату.
Ведучий заходу – Стремоусов Кирило Сергійович,
бібліотекар сектору інформаційних технологій та
електронних ресурсів
Модератор обговорення: Сломчинська Вікторія
Вікторівна, завідуюча ВО 5-9 класів
26 вересня 2013
9:00-9:45 – Бібліотечний Інтернет на допомогу шкільному
бібліотекарю.
Огляд спеціалізованих мережевих ресурсів.
Попова Наталія Федорівна, заступник директора з наукової
роботи
Практичні заняття
9.45-11.30 – Бібліографічний пошук в Інтернеті: ресурси
та ефективні стратегії.
Тренінг в Інтернет-центрі та Навчальноінноваційному центрі
Тренери: Хурса Світлана Станіславівна, Вєтрова
Ангеліна Василівна (ІЦ – електронні бібліотеки);
Давида Ольга Вікторівна, Новицька Ганна Іванівна
(НІЦ – електронні каталоги онлайн)

11.30-12.15 – Правовиховна та правопросвітницька
діяльність бібліотеки.
Із досвіду роботи правового лекторію «Орієнтир» та проведення
обласних професійних конкурсів правової тематики.
Сломчинська Вікторія Вікторівна., завідуюча ВО 5-9 класів
12:15-13:00 – Креативно, стильно, інтерактивно: бібліотека для
сучасного підлітка.
Методичні поради.
Чернієнко Юлія Миколаївна, головний бібліотекар ВО 5-9
класів
Підведення підсумків семінару.
Анкетування учасників.

