ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ МӘДЕНИЕТ, МҰРАҒАТТАР
ЖӘНЕ ҚҰЖАТТАМА БАСҚАРМАСЫНЫҢ
“АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСТЫҚ
БАЛАЛАР КІТАПХАНАСЫ” КММ

«Балалар кітапханалары цифрлік төңкерістің ортасында»
облыстық семинардың бағдарламасы
Программа областного семинара
«Детские библиотеки в центре цифровой революции»

Қарағанды 2015

«Балалар кітаханалары цифрлік төңкерістің ортасында» облыстық семинардың
бағдарламасы
Қарағанды қ.
2015 жыл 28 мамыр
Абай атындағы ОБК
басталуы сағат 10:00
09³º-10ºº
10°º-1010
10 минут

1010-1020
10 минут

1020-1040
20 минут
40

10 -10

55

15 минут

55

10 -11

15

20 минут

1115-1135
20 минут

1135-1205
30 минут

1205-1225
20 минут

1225-1245
20 минут

Тіркеу
Ашылуы

Жайлыбаева Н.Ӛ.Абай атындағы ОБК директоры

«Балалар кітапханалары виртуалды
кеңістікте»

Программа областного семинара
«Детские библиотеки в центре цифровой революции»
г.Караганда
28 мая 2015 года
ОДБ им. Абая
начало в 10:00 часов
09³º-10ºº
10°º-1010

Регистрация
Открытие

1010-1020

«Детская библиотека в виртуальном
пространстве»

Садуакас А. -зав.отделом
информационных
технологий ОДБ им. Абая

1020-1040

"Мотивация к прочтению художественных
произведений при помощи современных
технологий"
Реализация международного проекта
«Путешествие Синего чемоданчика» в детских
библиотеках области
«Использование мобильных технологий в
обслуживании пользователей в филиалах –
библиотеках, обслуживающих детей,
г.Шахтинска»
«Мультимедийные информационные ресурсы
в детской библиотеке: актуальность создания
и использования виртуальных книжных
выставок и бук-трейлеров»
Практикум по использованию QR-кодов в
обслуживании читателей «Мобильная
библиотека: скачай и читай»»
«Е-книга и ее будущее в библиотеке: создание
полнотекстовой базы данных Е-книг в ЭК
«Ирбис 64»

Кейкина С.Е. -зав.
метод.отделом ЦСМБ им.
М. Ауэзова г.Караганды
Жусупова С.Ж. –зав. ИМО
ОДБ им. Абая

1225-1245

«Детские библиотеки и социальные медиа»

Еремеева Е.А.-зав. ЦДБ
Осакаровского района

1300-1400
1400-1420

Обед
Мастер-класс «Рисование песком: искусство,
терапия, досуг»

1420-1450
30 минут

Свободный
микрофон:
"Эффективное
применение информационных технологий в
детской библиотеке"

1450-1500

Закрытие семинара

10 минут

Облыс балалар кітапханаларында «Кӛк
сандықтың саяхаты» Халықаралық
жобаның жүзеге асырылуы

Садуақас А.– Абай атындағы
ОБК ақпараттыұ технологиялар
бӛлімінің меңгерушісі
Кейкина С.Е.– Қарағанды
қаласының М.Әуезов атындағы
әдістемелік бӛлімнің меңгерушісі
Жусупова С.Ж. –
Абай атындағы ОБК
ИӘБ меңгерушісі

«Шахтинск қаласының балаларға қызмет
кӛрсететін кітапхана –филиалдарында
онтайлы технологияларды қолдану

Разволяева Н.Ю. – Шахтинск
қаласының ОКЖ әдістемелік
бӛлімнің меңгерушісі

1055-1115

«Балалар кітапханасындағы
мультимедиялық ақпараттық ресурстар:
виртуалды кітаптар кӛрмелері мен буктрейлердің маңыздылығы»
«Онтайлы кітапхана: жүкте және оқы»
оқырмандарға қызмет кӛрсетуде QR-код
пайдаланудың жаттығу сабағы

Курманова Б.Д.- Балқаш
қаласының Гайдар атындағы
ОБК меңгерушісі

1115-1135

Жусупова С.Ж. –
Абай атындағы ОБК
ИӘБ меңгерушісі

1135-1205

«Е-кітаптың кітапханадағы
келешегі:«Ирбис 64»ЭКЕ-кітаптардың
толықмәтінді деректер қорын жасау
«Балалар кітапханалары және әлеуметтік
медиа»

Мусина О.М.–Абай атындағы
толықтыру бӛлімнің меңгерушісі

1205-1225

"Заманауи технологиялар арқылы
кӛркемдік шығармаларды оқуға уәждеме"

Еремеева Е.А.- Осакаров
аудының ОБК меңгерушісі

10 минут

20 минут

1040-1055
15 минут

20 минут

20 минут

30 минут

20 минут

20 минут

1300-1400
1400-1420

Түскі ас
«Құмменсурет салу: ӛнер, терапия, қол
бос уақыт» шебер-сыныбы

1420-1450

Еркін
микрофон:
кітапханасында
технологияларды
тиімділігі"

30 минут

1450-1500
10 минут

Семинардың жабылуы

"Балалар
ақпараттық
пайдаланудың

Плеханова О.М.- Қарағанды
қаласының «Sandman»
студиясының жетекшісі

10 минут

Джайлыбаева Н.У. директор ОДБ им. Абая

Разволяева Н.Ю. –
зав.метод.отделом ЦБС
г.Шахтинска
Курманова Б.Д.-зав. ЦДБ
им. Гайдара г. Балхаш
Жусупова С.Ж. –зав. ИМО
ОДБ им. Абая
Мусина О.М. - зав.
отделом комплектования
ОДБ им. Абая

Плеханова О.М.руководитель студии
«Sandman» г.Караганда

