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Сесія 2, м. Херсон

Інноваційні проекти
бібліотек для дітей та юнацтва
на підтримку читання
04 березня 2015 р.
ПРОГРАМА

І.
Місце проведення:
Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. Б.Лавреньова
(вул. Димитрова, 14а)
9:00-9:15 – Прибуття та реєстрація учасників заходу. Чай, кава.
9:15-9:30 – Відкриття сесії
Вітальне слово
Думинська С.В. – начальник управління культури Херсонської
облдержадміністрації
9:30-10:20 – Профі-дебати «Бібліотечні інновації і традиції: як
знайти рівновагу?»
 Інформаційно-інноваційні технології в діяльності українських
бібліотек для юнацтва
Сопова Т. П. - заступник директора з наукової роботи
Державної бібліотеки України для юнацтва
 Використання сервісу Google Hangouts у краєзнавчій
діяльності Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва
імені Б. Лавреньова
Тарадименко І.І., завідувач науковометодичного відділу
Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Б.
Лавреньова
 Соціальні медіа як інструмент організації роботи молодіжних
клубів та об´єднань в бібліотеках
Майстренко Ю.А. – завідувач сектору соціокультурної
діяльності читального залу
Херсонської обласної
бібліотеки для юнацтва ім. Б. Лавреньова
 Сучасні вимоги до якості вищої базової освіти бібліотекарів
Музика О.Є., викладач-методист бібліотечних дисциплін
Херсонського училища культури

Паралельні заходи:
1) 10:20-11:00 – Професійна ознайомча екскурсія бібліотекоюбазою – для фахівців: науковців, викладачів, бібліотекарівпрактиків
11:00-11:30 – переїзд фахівців до Херсонської обласної
бібліотеки для дітей ім. Дніпрової Чайки. Кава-тайм
2) 10:20-12:20 - Інтерактивні заходи для студентів – майбутніх
бібліотечних працівників:
- Бібліотечний квест «Океан інформації»
- Молодіжний майданчик «Студентський букмаркет»
12:20-13:00 – Обід для учасників заходу – студентів МФ КНУКіМ
13:00-13:30 - переїзд студентів до Херсонської обласної бібліотеки
для дітей ім. Дніпрової Чайки.
ІІ.
Місце проведення:
Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки
(вул. Червоностудентська, 21)
11:30-12:20 – Бібліотека для «генерації Google».
Професійна екскурсія бібліотекою: ознайомлення з візуальним рядом та
інформаційно-орієнтаційними компонентами, спілкування з бібліотечними
працівниками-практиками, локальна презентація основних проектів та програм
бібліотеки.

12:20-13:00 – Робота за програмою
Зелена зала
Регламент виступів – до 10 хв.

- Бібліотека там, де її користувачі: проекції у веб-просторі.
Огляд-панорама.
Крижановська Ольга Володимирівна, заступник директора з
організації бібліотечного обслуговування Херсонської обласної
бібліотеки для дітей ім. Дніпрової Чайки

- Діяльність бібліотеки ім. Дніпрової Чайки як методичного
центру для шкільних бібліотек.
Єжова Тетяна Миколаївна, завідуюча бібліотекою Академічного
ліцею ім. О.В.Мішукова при Херсонському державному
університеті, переможець Всеукраїнського конкурсу «Шкільна
бібліотека» 2013-2014 н. р. у номінації «Шкільна бібліотека –
інформаційний центр навчального закладу»
- Ігри для патріотів, або Бібліотечне краєзнавство - сучасній
дитині.
Презентація комплексу карт-ігор краєзнавчого змісту та обласного
інтелектуального турніру.
Ліпкіна Альона Григорівна, гол. бібліотекар ВО 1-4 кл.
Херсонської обласної бібліотеки для дітей ім. Дніпрової Чайки,
автор-розробник
- Проектна діяльність як стимулюючий фактор залучення
користувачів - дітей до книги та читання. З досвіду роботи
Херсонської ЦБС
Ткаченко Наталія Борисівна, завідувач ЦДБ Херсонської ЦБС,
депутата Херсонської обласної ради
Лібіга Лариса Григорівна, головний методист
13:00-14:00 – Обід та вистава в літературно-театральному кафе.
Рожева зала
Паралельний захід:
13:00-14:00 – Екскурсія-презентація бібліотеки для студентів –
учасників секції.

ІІІ.
Місце проведення:
Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки
(вул. Червоностудентська, 21)
Зелена зала
13:40-15:20 – Сучасна бібліотека для дітей: представляє
громада
Бліц-презентація.
Модератор: голова Бібліотечної ради Херсонської обласної
бібліотеки для дітей ім. Дніпрової Чайки Лісова Ганна Валеріївна
- Профорієнтаційна діяльність: ламаємо стереотипи!
Барабаш Людмила Анатоліївна, перший заступник директора
Херсонського обласного центру зайнятості
Кличановський Андрій Ігорович, начальник відділу Херсонського
обласного центру зайнятості
- Проекти формування економічної та фінансової
грамотності підлітків: динаміка розвитку.
Синюк Олександр, директор Херсонської кредитної спілки
«Народна довіра»
Синюк Олена, заступник директора, координатор проекту
- Виховання творчої особистості: працюємо разом
o Спільні проекти Академії неперервної освіти і бібліотеки
ім. Дніпрової Чайки
Голобородько Євдокія Петрівна, доктор педагогічних наук, чл.кор. АПН України, професор кафедри педагогіки і психології
комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія
неперервної освіти» Херсонської обласної ради
Голобородько Ярослав Юрійович, доктор філолог. наук, академік
Академії педагогічних та соціальних наук, завідувач кафедри
теорії і методики викладання гуманітарних дисциплін
комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія
неперервної освіти» Херсонської обласної ради

o У клубному форматі
Келеберда Ксенія Борисівна, журналіст, керівник ТО «Струм»
- Школа лідерства: бібліотека підтримує
Маренчук Ольга Миколаївна, депутат міської ради, заслужений
працівник освіти, директор ЗОШ №39
15:20-15:30 – Кава, чай
15:30-16:20 – Сучасна бібліотека – якою їй бути?
Дискусійна трибуна.
Рожева зала

Модератори:
Кияновський Артем Олександрович, канд. пед. наук, заслужений
працівник освіти України, голова постійної комісії Херсонської
обласної ради з питань науки, освіти, культури, молоді, спорту та
взаємодії із засобами масової інформації
Ніконов Юрій Миколайович, начальник управління освіти
Херсонської міської ради
Питання до обговорення:
- Інформаційна установа чи «третє місце»? Вектори розвитку бібліотек
- «Бібліотеки в умовах кризи»: позиція спеціалізованих бібліотек
- Сталий розвиток чи виживання? Адвокація бібліотек у складних
суспільних обставинах
- Сучасний бібліотекар – навігатор, наставник, тренер, аніматор, …?
- Чому і як учити майбутнього бібліотекаря? Сучасні вимоги до якості
вищої базової освіти бібліотечних працівників

Виступи-презентації студентів – учасників бібліотечного квесту
«Океан інформації» та молодіжного майданчику «Студентський
букмаркет» (2х10 хв.)
16:20-16:30 – Підведення підсумків. Обмін враженнями. Чай, кава.
Від’їзд іногородніх учасників секції.

ПАРТНЕРИ ФОРУМУ:
Управління культури, національностей
та релігій Миколаївської обласної
державної адміністрації
Управління культури Херсонської
обласної державної адміністрації
Одеська обласна універсальна наукова
бібліотека ім. М.С. Грушевського
Миколаївська обласна бібліотечна асоціація

