УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Методичний кабінет
Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 52
з поглибленим вивченням української мови ім. Т. Г. Шевченка
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ

Програма міського семінару-практикуму працівників бібліотек
загальноосвітніх навчальних закладів м. Херсон на тему:

«Бібліотека
в інформаційному середовищі школи»
19 квітня 2012 р.
На базі бібліотеки спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №52
з поглибленим вивченням української мови ім. Т. Г. Шевченка

Херсон
2012

Реєстрація учасників – з 8.30
Початок роботи – о 9.00

Відкриття семінару-практикуму.
Стойчева Ірина Богданівна, головний спеціаліст управління освіти
Херсонської міської ради
Бєляєва Валентина Іванівна, директор школи, заслужений
працівник освіти України
Ревуцька Надія Іванівна, бібліотекар-методист бібліотечного
колектора методичного кабінету при управлінні освіти Херсонської
міської ради
Потрібна всім. Бібліотека в інформаційному середовищі школи.
Презентація діяльності бібліотеки-бази семінару.
Безручко Ірина Валентинівна, завідувач бібліотеки школи № 52
Бібліотека у сучасній школі: перспективні завдання та аспекти
розвитку.
Контент-презентація.
Бардашевська Анна Іванівна, директор Херсонської обласної
бібліотеки для дітей, заслужений працівник культури України
Новинки на книжковій полиці – від авторів Херсонщини.
Бібліографічний огляд.
Звягінцева Надія Дмитрівна, завідуюча відділом бібліотечного
прогнозування та інновацій Херсонської ОБД
Інформаційні компетенції у державному стандарті початкової
освіти.
Повідомлення.
Казаріна Світлана Валеріївна, методист з навчальних дисциплін та
виховної роботи методичного кабінету при управлінні освіти
Херсонської міської ради
Як твориться книга.
Презентація відеофільму – на допомогу у проведенні бібліотечних
уроків.

Книжка+іграшка – сучасна формула залучення дітей до
бібліотеки.
Огляд-демонстрація.
Крижановська Наталія Миколаївна, завідуюча відділом
обслуговування 1-4 класів Херсонської ОБД
Інформаційно-комп’ютерні технології у шкільній бібліотеці:
практика використання.
Майстер-клас.
Безручко Ірина Валентинівна, завідувач бібліотеки школи № 52
Відкриваємо нові імена.
Бібліографічний огляд.
Мішаткіна М. В.., бібліотекар відділу інтернет-послуг Херсонської
ОБД
Актуальні питання організації діяльності шкільних бібліотек
(за підсумками тематичного вивчення роботи ШБ та облікової
документації).
Методичний огляд.
Ревуцька Надія Іванівна, бібліотекар-методист бібліотечного
колектора методичного кабінету при управлінні освіти Херсонської
міської ради
Анкетування учасників.
Підведення підсумків семінару.

Роздатковий матеріал:
рекламний флаєр програми «Зустрічі без прощань» Херсонської обласної
бібліотеки для дітей

База проведення семінару-практикуму:
бібліотека спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №52
з поглибленим вивченням української мови ім. Т. Г. Шевченка
Контактна інформація школи:
вул. Кримська, 127
тел.51-60-67
електронна адреса: specschool52@gmail.com
Internet: www.school52.ks.ua

Контактна інформація Херсонської ОБД:
вул. Червоностудентська, 21
тел. 41-43-18, 41-03-46,
факс 41-43-20
електронна адреса: admin@library.ks.ua
Internet: www.library.ks.ua
Facebook: www.facebook.com/library.ks.ua

