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ПРОГРАМА

Херсон
2013

25.06
8:30-9:00 – Прибуття учасників
Ярмарку. Реєстрація.
9:00-10:00 – Професійна екскурсія
Херсонською обласною бібліотекою
для дітей
10:00-10:10 – Офіційне відкриття
Ярмарку.
Корольова Ірина Володимирівна,
начальник управління культури
Херсонської обласної державної
адміністрації, заслужений діяч
мистецтв України
Турбаніст Тамара Миколаївна,
заступник генерального директора
Національної бібліотеки України для
дітей, кавалер ордена княгині Ольги
Бардашевська Анна Іванівна,
директор Херсонської обласної
бібліотеки для дітей, заслужений
працівник культури України

10:10- 16:00 - Пленарне засідання
10:10-10:50 - Виступи-звіти про
реалізацію "куплених" минулого року
ідей - від кожного регіону-учасника.
- Херсонська область
Виступають по одному
представникові від кожного
партнера з узагальненим звітом.
Час для кожного виступу-звіту –
20 хв.
10:30-10:45 – Кава-брейк.
Технічна підготовка виступів-презентацій.

10:45-11:25- Виступи-звіти про
реалізацію "куплених" минулого
року ідей.
- Миколаївська область
- АР Крим
11:25-11:45 – Світова інноватика в
бібліотечному обслуговуванні
читача-дитини. Оглядова
презентація зарубіжного досвіду.
Мері Бет Феєр, волонтер
Корпусу Миру США в Україні
Перекладач – Резник Ганна Юріївна,
завідуюча сектором документів іноземними
мовами ХОБД

12:00-12:30 - Перерва на обід.
12:30-14:30 – Ярмарок ідей.
Презентація бібліотечних інновацій
Модератори Ярмарку: Бардашевська
А.І., Жайворонок Т.А., Аносова Н.Х.
Секретарі: заступники директорів
бібліотек-партнерів
Регламент
виступів-презентацій – до 5 хв.
Кількість ідей, що
презентуватимуться – до 10 від
кожного регіону-партнера.

14:30-18:00 – Паралельна робота у
секціях.

Секція бібліотек для дітей
25.06
14:30-18:00
14:30-16:00 – Краєзнавчо-літературна
програма «БібліоБус»
16:00-18:00 - Ознайомлення з досвідом
роботи бібліотек Херсонської області
щодо реалізації програм та проектів,
спрямованих на промоцію дитячого
читання:
- обласна акція «П’ять сходинок до
успіху: увімкни бібліотеку!»
- партнерський обласний проект
«ПрофіСтарт: юні обирають
майбутнє»
- партнерський загальноміський
конкурс «Велика читацька пригода»
- «17-а сторінка non-stop»
26.06
8:00-17:00
8:00-10:00 – Продовження Ярмарку в
обласній бібліотеці для дітей.
Виступи:
8:00-8:30 - Досвід бібліотек України
щодо підтримки дитячого читання.
Турбаніст Тамара Миколаївна,
заступник генерального директора
8:30-9:00 - Нові тенденції у
застосуванні ІКТ в роботі бібліотек.
Дзюба Наталія Йосипівна, завідувач
відділу Національної бібліотеки
України для дітей
9:00-11:00 – Ярмарок ідей. Презентація
бібліотечних інновацій
Модератори Ярмарку:
Бардашевська А.І., Жайворонок Т.А.,
Аносова Н.Х.
Секретарі: заступники директорів
бібліотек-партнерів

Ярмарковий дебют!
Інноваційна ідея Полтавської обласної
бібліотеки для дітей ім. П. Мирного
Митрофанова Лариса Іванівна,
Директор Полтавської ОБД
11:00-12:00 – Переїзд до м. Гола
Пристань.
12:00-13:00 – Обідня перерва
13:00-14:00 – Виїзне засідання секції на
базі Голопристанської районної
бібліотеки для дітей:
- Ознайомлення з досвідом
промоції дитячого читання та
популяризації книги для дітей.
- Виступ волонтерської бригади
«БібліоАртВатага» районної
бібліотеки для дітей –
дипломанта обласного фестивалю
«KsVolonterFest. Сходинка
перша».
14:00-15:00 - Презентація
профорієнтаційної роботи бібліотеки –
номінанта конкурсної програми
обласного фіналу проекту
«ПрофіСтарт: юні обирають майбутнє»:
- огляд інформаційного куточка
проекту;
- презентація фотозвіту районної
команди та рубрики бібліотеки у
блозі проекту;
- показовий виступ районної
команди «профістартівців».
15:00-16:00 – Переїзд до м. Херсон
16:00-17:00 – Підведення підсумків
Ярмарку.
Складання та підписання Протоколу
Ярмарку (секція бібліотек для дітей).
Від’їзд учасників – після 17:00.

Секція шкільних бібліотек
25.06
14:30-17:00 – Ознайомлення з досвідом
роботи бібліотек ЗНЗ Херсон:
- 14:30-15:20 – Інформаційнобібліотечний центр НВК №51
- ім. Г. Потьомкіна Херсонської
міської ради
- 15:20-15:50 – Переїзд
- 15:50-17:00 - Бібліотека ЗОШ
№15 І-ІІІ ст. Херсонської міської
ради

26.06
9:00-17:00 – Робота на базі НВК
«Школа гуманітарної праці»
Херсонської обласної ради:
- вітальне слово
Яценка Андрія Анатолійовича,
директора департаменту освіти і науки,
молоді та спорту облдержадміністрації
- презентація НВК «Школа
гуманітарної праці»
Кияновський Артем Олександрович,
директор школи
- екскурсія по бібліотечноінформаційному центру ШГП
- майстер-клас ШБІЦ Школи
гуманітарної праці
- презентація та обмін інноваційними
ідеями між працівниками шкільних
бібліотек – учасниками Ярмарку
Модератори:
Роскіна Тетяна Івановна
(м. Миколаїв),
Паламарчу Світлана Анатоліївна,
Лихожон Тетяна Володимирівна
(м. Херсон)
Секретар: Ревуцька Надія Іванівна
- виступи з досвіду роботи шкільних
бібліотек – учасників Ярмарку

Спеціальний гість секції:
– Здановська Валентина
Петрівна, заступник головного
редактора журналу «Шкільний
бібліотечно-інформаційний
центр»

16:00-17:00 – Підведення підсумків
Ярмарку.
Складання та підписання Протоколу
Ярмарку (секція шкільних бібліотек).
Від’їзд учасників – після 17:00.

