Програма
виїзної сесії Південноукраїнського міжрегіонального проекту
бібліотечних інновацій „Бібліокре@тив - 2014”
(витяг: шкільні бібліотекарі на пленарній та секційній частинах форуму)
18 червня, середа
9.00 – 9.15 – Офіційне відкриття
9.15 – 10.40 – Професійна екскурсія Полтавською обласною бібліотекою для дітей
ім. Панаса Мирного
11.00 – 13.00 - Пленарне засідання
11.00 – 11.20 – Роль і функції бібліотек в епоху інтерактивної культури.
Нікіфоренко Лариса Степанівна, начальник управління бібліотек, читання та
регіональної політики Міністерства культури України.
11.20 – 11.40 - Обговорення актуальних питань діяльності дитячих бібліотек.
Гордієнко Алла Іванівна, генеральний директор Національної бібліотеки України
для дітей
11.40 – 12.00 – Партнерство бібліотек в умовах освітніх змін.
Поперечна Лідія Андріївна, головний редактор журналу «Шкільний бібліотечноінформаційний центр»
12.00 – 13.00 – Виступи-звіти про реалізацію „куплених” минулого року ідей –
від кожного регіону - учасника
- Полтавська область
- Херсонська область
- Миколаївська область
Виступають по одному представникові
з узагальненим звітом.
Час для кожного виступу-звіту - 20 хв.

від

кожного

партнера

13.00 – 14.00 – Обідня перерва
15.00 – 16.30 – Виїзне засідання на базі Диканської районної бібліотеки для
дітей.
16.30 – 17.00 – Переїзд до заповідника-музею М. В. Гоголя у с. Гоголеве
Шишацького району. Літературна година „Пізнати Гоголя – пізнати себе”
Після 18.00 - Повернення до м. Полтави

19 червня, четвер
9.00 – 10.40 – Продовження заходу в обласній бібліотеці для дітей ім. Панаса
Мирного
Ідеї команди фахівців від Херсонської області – представників шкільних бібліотек:
- (9.35-9.40) «Веб-квест: версия школьной библиотеки»
Лихожон Т. В.
- (9.40-9.50) «З чого починається книга?: бібліотечний медіа-урок»
Ян Л. М.
9.50-10.10 – Ідеї бібліотек Миколаївщини
10.10-10.40 – Ідеї бібліотек Полтавщини
11.00 – 16.00 – Паралельна робота у секціях
Секція шкільних бібліотек
11.00 – 16.00 – Ознайомлення з досвідом роботи ЗНЗ м. Полтави:
– Бібліотека спеціалізованої школи I – III ступенів № 3
– Бібліотека ЗОШ I – III ступенів № 22
14.00 – 16.00 – Продовження заходу: презентації ідей бібліотек Миколаївщини,
Полтавщини та Херсонщини.
-

Корпоративні проекти: запрошуємо до співпраці («Велика Книга Читацьких
Рекордів України», «Основи медіаосвіти: бібліотечна складова»)
Бардашевська А. І.

16.00 – 17.00 – Підведення підсумків роботи секцій.
16.20 – 16.40 – Звіт секції шкільних бібліотек.
Роскіна Т. І., модератор секції
16.40 – 17.00 – Підведення підсумків.
Після 17.00 – Культурна програма
Від’їзд учасників після 18.00

