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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

семінару-практикуму 

для працівників Чернігівської міської ЦБС та шкільних бібліотек 

«Сучасні підходи до інформаційно-бібліографічного обслуговування» 

 

29 жовтня 2012 року 

Початок о 10:00 

Читальний зал центральної бібліотеки імені 

 М.М.Коцюбинського Чернігівської міської ЦБС 

 вул. Кирпоноса,22 

http://bibl-kotsubynskogo.edukit.cn.ua/ 

 

Мета семінару-практикуму – ознайомити бібліотечних працівників Чернігівської 

міської ЦБС та шкільних бібліотек міста з новітніми формами і методами задоволення 

інформаційних потреб користувачів, інноваційними технологіями та сучасними вимогами 

до якості бібліотечної інформації, а також досвідом зі створення власних бібліографічних 

ресурсів (посібників, каталогів, баз даних, тощо) та  довідково-бібліографічного 

обслуговування.  

 

10.00 - 10.05    Відкриття семінару.  

                                                                   Власенко Н.І., директор Чернігівської міської ЦБС 

 

10.05 - 10.35    Бібліографічна робота міських бібліотек: традиції та новації. Довідково - 

                          бібліографічне обслуговування користувачів ЦБС. Консультація 

                                                         Сандул О.В., головний бібліограф відділу методичної    

                                                         та бібліографічної роботи  

                                                         ЦБ імені М.М.Коцюбинського  

    

10.35 - 11.10   Бібліографічний опис: державні  стандарти та їх практичне застосування. 

                        Практичне заняття. Слайд - показ. 

                                                                  Куннова О.В., бібліограф ІІ категорії відділу 

                                                                  методичної та  бібліографічної роботи  

                                                                  ЦБ імені М.М.Коцюбинського 

 

11.10 – 11.30   Краєзнавча бібліографія. Краєзнавчі бібліографічні посібники: вимоги часу.  

                         Поради бібліографа 

                                                         Чирик О.М., бібліограф 1 категорії центру правової 

                                                         інформації відділу обслуговування  

                                                         ЦБ імені М.М.Коцюбинського 

 

11.30 – 12.00   Сучасна рекомендаційна бібліографія для дітей. Консультація.  

                                                         Андросенко В.М., бібліограф 1 категорії відділу 

                                                         методичної та бібліографічної роботи 

                                                         ЦБ імені М.М.Коцюбинського 

                              

12.00 – 12.25   Вебліографічні ресурси українських бібліотек. Мультимедійний перегляд. 

                                                         Крижановська Н.В., провідний бібліограф відділу 

                                                         комп`ютерного забезпечення  

                                                         ЦБ імені М.М.Коцюбинського 

http://bibl-kotsubynskogo.edukit.cn.ua/


 

                         Обмін досвідом: 

12.25 – 12.50   Презентація бібліографічного посібника «Абрам Ісакович Кацнельсон –  

                         поет, літературознавець, перекладач» із серії «Автографи заговорили».  

                         Книжкові колекції ЦБС на сайті бібліотеки імені М.М.Коцюбинського 

                                                          Дудкіна О.О., провідний бібліотекар відділу  

                                                         обслуговування ЦБ імені М.М.Коцюбинського 

 

12.50 – 13.10   Біобібліографія: з досвіду укладання біобібліографічного покажчика. 

                                                         Іконникова Л.А., провідний бібліотекар бібліотечного  

                                                         пункту ЦБ імені М.М.Коцюбинського 

 

13.10 – 13.30   Інформаційно-бібліографічне обслуговування дітей шкільних бібліотек. 

                                                         Анненкова Л.В., завідувачка шкільною  

                                                         бібліотекою гімназії № 31 

 

13.30 – 14.30   Перерва 

                                                           

 

14.30 – 15.00   Видавниче оформлення бібліографічного видання: сучасні вимоги.  

                         Майстер-клас.  

                                                         Кульченко А.М., інженер відділу комп’ютерного 

                                                         забезпечення ЦБ імені М.М.Коцюбинського 

 

15.00 – 15.15   Бук – трейлер – нова цікава форма реклами книги. Відеоогляд роликів.  

                                                        Кульченко А.М., інженер відділу комп’ютерного 

                                                         забезпечення ЦБ імені М.М.Коцюбинського 

  

                          Інформіна: 

15.15 – 15.35   Нові надходження періодичних видань. Бібліографічний огляд. 

                                                         Клименко Г.В., провідний бібліотекар залу 

                                                         періодичних видань відділу обслуговування 

                                                         ЦБ імені М.М.Коцюбинського 

 

15.35 – 15.50   Коло читання бібліотекарів. Бібліографічний огляд новин фахової преси. 

                                                            Кожевнікова Л.Ф., завідуюча відділом методичної  

                                                            та бібліографічної роботи ЦБ імені М.М.Коцюбинського 

 

15.50 – 16.10    Бібліографічні видання міських бібліотек: історія і сучасність. Виставка –  

                          огляд. 

                                                         Сандул О.В., головний бібліограф відділу методичної    

                                                         та бібліографічної роботи  ЦБ імені М.М.Коцюбинського  

                                      

                 Презентація книги:     

16.10 – 16.55    «Актуальні проблеми партизансько-підпільного руху в Україні в роки Великої  

                         Вітчизняної війни» (Упоряд. С.В.Бутко) в  рамках конкурсу «Краща книга 

                         року». 

                                                        Харитончик Л.В., заступник директора Чернігівської 

                                                        міської ЦБС 

 

16.55 – 17.00   Закриття семінару. Підведення підсумків, обговорення. 

                                                        Власенко Н.І., Кожевнікова Л.Ф., Недух Р.С. 

 


