До питання про ініціативу колективу
Херсонської обласної бібліотеки для дітей
про присвоєння закладу імені української письменниці

Програма круглого столу
26 квітня 2013 р.

Херсон

Місце проведення круглого столу:
Херсонська обласна бібліотека для дітей
ІІ поверх, «рожева» зала
Дата та час проведення:
26 квітня , 14:00-16:00
Реєстрація учасників з 13:30
Учасники: науковці, керівники та спеціалісти закладів освіти та культури;
студенти філологічного факультету ХДУ.
Модератор: Попова Н. Ф., заступник директора з наукової роботи обласної
бібліотеки для дітей

Програма
Вступне слово модератора.
- Життя видатних дітей. Дніпрова Чайка.
Літературно-музичний пролог.
Учасники театру-студії «Чеширський кіт», керівник – Ковач І.М.,
головний бібліотекар відділу естетичного виховання обласної
бібліотеки для дітей
Запрошення до виступів:
- Просвітницька діяльність Дніпрової Чайки у нашому краї.
Загороднюк Василь Степанович, канд. філолог. наук,
доцент Херсонського державного університету,
голова обласної організації Національної спілки письменників України
- Вулиці пам’ятають.
Дяченко Сергій Андрійович, краєзнавець
- Дніпрова Чайка – письменниця раннього модернізму.
Чухонцева Наталія Дмитрівна, канд. філолог. наук,
доцент Херсонського державного університету
- До історії публікації творів Дніпрової Чайки в Херсоні.
Звягінцева Надія Дмитрівна, завідувач відділу бібліотечного
прогнозування та інновацій Херсонської обласної бібліотеки для
дітей, редактор альманаху «Степ» (вип.17-21).

- За мотивами поезії Дніпрової Чайки.
Твори читачів обласної бібліотеки для дітей – учасників літературної
студії «Контур». Керівник - Звягінцева Н. Д.
- «Шануймо свої самоцвіти...»
Марецька Людмила Петрівна, завідувач науково-методичної
лабораторії української мови та літератури КНВЗ «Херсонська
академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради
- Вивчення творів Дніпрової Чайки у вищих навчальних закладах.
Немченко Іван Васильович, канд. філолог. наук,
доцент Херсонського державного університету
- Дніпрова Чайка і вітчизняна педагогічна наука.
Щерба Таїсія Миколаївна, літературознавець, письменник,
член Національної Спілки письменників України
- Вивчення творчості Дніпрової Чайки на уроках літератури
рідного краю: інноваційні підходи.
Хлань-Кузьменко Олеся Євгенівна, викладач педагогіки
Новокаховського гуманітарного інституту розвитку людини
«Україна», «Вчитель року»
- Окрилення 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
- Авторка легенд чи сама легенда? Дніпрова Чайка у спогадах.
Чернієнко Юлія Миколаївна, бібліотекар Херсонської обласної
бібліотеки для дітей
- Дніпрова Чайка в бібліографічних джерелах.
Мокрицька Ганна Павлівна, головний бібліотекар відділу краєзнавства
Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки
імені О. Гончара
На крилах Дніпрової Чайки.
Виставка-перегляд документів із фондів обласної бібліотеки для дітей,
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гончара,
науково-літературного відділу обласного краєзнавчого музею.
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