
                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                      Наказ управління культури 

                                                                                           Полтавської обласної 

                                                                                         державної адміністрації       

                                                    

 

План 

проведення семінару-практикуму для працівників районних (міських) 

ЦБС та бібліотек ОТГ області, відповідальних за роботу з юнацтвом 

"Бібліотечне обслуговування молоді: розширення функцій та 

інноваційних напрямків". 

        17-18 травня  2017 року 

    17 травня 2017р. 

9.30 – 10.30            Заїзд, реєстрація учасників  обласного  

семінару-практикуму, організаційні питання 

 

10.30 – 11.00                  Брейк – кава.      

 

11.00 -  11.20                  Відкриття обласного семінару. 

     Фасій Г.І. – начальник   Управління культури 

Полтавської обласної державної адміністрації,

    

 11.20 -11.30                  Привітальне слово  учасникам  семінару-практикуму  

                       Максименко М.Г. – в.о. директора обласної   

                                                   бібліотеки для юнацтва ім. Олеся Гончара   

 

11.30 – 12.20                   Доповідь "Моніторинг діяльності бібліотек  по 

                                       бібліотечно-інформаційному обслуговуванню юнацтва 

                                        та молоді"   

                              Сичова  С.В. – заступник  директора   з   

     науково-бібліотечної  роботи обласної  

                                                  бібліотеки для юнацтва ім. Олеся Гончара.     

 

12.20 – 13.00  Консультація  «Сучасні  аспекти  роботи  бібліотек  з  

    молоддю». 

Потуремець В.В. – провідний методист 

обласної  бібліотеки для юнацтва ім. Олеся 

Гончара. 

   

12.30 – 13.30  Перерва  на  обід.  

 

13.30 – 14.00 Виступ   «Використання можливостей Інтернету в 

практиці обслуговування користувачів"   



 Довбня  С. Д. -  зав. відділом інноваційних   

 технологій  та  електронних  ресурсів    

 обласної  бібліотеки для юнацтва  ім.   

 Олеся Гончара. 

 

14.00 – 14.30 Виступ  з досвіду роботи «Молодіжні об’єднання в 

контексті роботи бібліотеки як соціокультурного 

центру»  

     Піскова В.О. – провідний бібліотекар науково-  

     методичного відділу обласної  бібліотеки 

                                                  для юнацтва  ім. Олеся Гончара.  

 

14.30 – 15.00  Консультація  «Актуальні питання формування   

    бібліотечного ресурсу для користувачів юнацького 

    віку". 

Павлюк М.В. – завідуюча відділом 

комплектування та зберігання фондів 

Полтавської  обласної  бібліотеки для  юнацтва 

ім. Олеся Гончара. 

 

15.00 – 16.00                   Виступ "Нові імена в сучасній українській літературі" 

Поліщук О. М. – провідний бібліотекар відділу 

читальних залів обласної бібліотеки для 

юнацтва ім. Олеся Гончара 

 

16.00 – 16.10  Перерва        

  

16.10 – 16.55   Консультація "Краєзнавство – один з пріоритетних  

    напрямків роботи бібліотек з молоддю" 

     Радутна О.Г. – завідуюча сектором краєзнавчої  

     літератури та бібліографії обласної бібліотеки 

                                                   для юнацтва ім. Олеся Гончара 

 

16.55 – 18.00                  Ознайомлення  з роботами – переможцями обласного 

     конкурсу молодіжної творчості "наша спадщина" у 

рамках Всеукраїнського патріотичного культурно- 

  освітнього проекту "Всесвітня спадщина в руках  

    молоді"  

     Сичова С.В.- заступник директора з науково - 

бібліотечної  роботи обласної бібліотеки ім. Олеся 

Гончара 

 

 

 

 

 

 



    18 травня 2017р. 

 

   З практики роботи бібліотек?                        

 

             

9.00 – 10.30   Медіа – партнерство бібліотек і ЗМІ                                     

     Згоннік В.М. – зав. юнацьким відділом  

                                                  Кременчуцької ЦМБ ім. М.Горького     

 

Робота інтелектуального молодіжного клубу 

"Пальміра" Гадяцької ЦРБ ім. Лесі Українки 

Кваша Л.І. -  бібліотекар Гадяцької ЦРБ ім. 

Лесі Українки. 

 

Досягнення і проблеми в діяльності  бібліотек 

Омельницької ОТГ по бібліотечно-інформаційному 

обслуговуванню молоді 

Коваленко Р.О. – директор бібліотек 

Омельницької ОТГ 

 

10.30 – 11.45  Треніг-практикум  «Медіа- та інформаційна  

                                         грамотність: новий функціонал бібліотеки» 

                                          Гринько В.В. – головний бібліотекар відділу  

 соціокультурної роботи обласної бібліотеки  

для юнацтва ім. Олеся Гончара 

 

11.45 – 12.00         Перерва 

 

12.00 – 13.30      Круглий стіл "Бібліотекар – молодий користувач: 

особливості  спілкування" 

Учасники семінару-практикуму, завідуючі 

структурними підрозділами обласної бібліотеки для 

юнацтва ім. Олеся Гончара 

 

13.30 – 14.00  Підведення підсумків семінару-практикуму 

Максименко М.Г. – в.о. директора обласної 

бібліотеки для юнацтва ім. Олеся  Гончара 

 

 

В.о. директора           

 обласної бібліотеки для  юнацтва       

 ім. Олеся Гончара                                                М. Г. Максименко 

 


