«Балаларға кітапханалық қызмет көрсету: жетістіктері,
мәселелері мен болашағы»
облыстық онлайн-семинардың бағдарламасы
Абай атындағы ОБК
Басталуы - 1000 сағат

28 қазан 2020 жыл

10°º-1005

Ашылуы

«Абай атындағы Қарағанды
облыстық балалар кітапханасы»
КММ басшысы- Уатаева Баян
Қуанышқызы

1005-1013

«Цифрлық дәуірде оқу»: дәстүрлі
тәжірибелер, жаңа мүмкіндіктер

1013-1021

«Балалар арасындағы оқуды ілгерілету
жобалары: Қарағанды ОКЖ балалар
кітапханаларының жұмыс
тәжірибесінен»
«Абай Құнанбаевтың «Қара сөздері»
балалар көзімен» жаңа кітап
презентациясы
Үзіліс
«Теміртау ОКЖ балалар
кітапханаларында балалар мен
жасөспірімдердің кітап оқуын зерттеу»

Абай атындағы ОБК инновациялықәдістемелік бөлімінің басшысыЖүсіпова Сәуле Жаманбайқызы
Қарағанды ОКЖ
әдістемелік бөлімінің басшысыКейкина Сәуле Еркебайқызы

1021-1030

1030-1045
1045-1055

1055-1120

Еркін микрофон.
«1941-1945 жылдардағы соғыс туралы
Қазақстан әдебиеті» флешбугінің
қорытындысын шығару, сертификаттар
тапсыру.
Семинардың жабылуы.

Басшы

Абай атындағы ОБК инновациялықәдістемелік бөлімінің әдіскері Смагулова Мадина Сагатовна
Теміртау қаласының ОКЖ
№5 кітапхана – филиалының
басшысы - Жұмабекова Гүлім
Асаутайқызы
«Абай атындағы Қарағанды
облыстық балалар кітапханасы»
КММ басшысы- Уатаева Баян
Қуанышқызы

Б. Уатаева

Программа областного онлайн-семинара
«Библиотечное обслуживание детей: достижения,
проблемы и перспективы»
ОДБ имени Абая
Начало - 1000 часов
10°º-1005

1005-1013

1013-1021

1021-1030

1030-1045
1045-1055

1055-1120

28 октября 2020 год

Открытие

Уатаева Баян Куанышевнаруководитель КГУ
«Карагандинская областная детская
библиотека имени Абая»
«Чтение в цифровую эпоху:
Жусупова Сауле Жаманбаевна –
традиционные практики, новые
руководитель инновационновозможности»
методического отдела ОДБ имени
Абая
«Проекты продвижения чтения в Кейкина Сауле Еркебаевна –
детскую среду: из опыта работы детских руководитель методического отдела
библиотек Карагандинской ЦБС»
ЦГБ имени М.Ауэзова
Карагандинской ЦБС
Презентация новой книги «Қара
Смагулова Мадина Сагатовна –
сөздер» - «Слова назидания» Абая
методист инновационноКунанбаева в рисунках детей.
методического отдела ОДБ имени
Абая
Перерыв
«Растим читателя: изучение детского и
Жумабекова Гулим Асаутаевна
подросткового чтения в детских
руководитель библиотеки –
библиотеках Темиртауской ЦБС»
филиала №5 (для детей)
КГУ Централизованная
библиотечная система г.Темиртау.
Свободный микрофон.
Уатаева Баян КуанышевнаПодведение
итогов
завершения руководитель КГУ
Флешбука «Литература Казахстана о «Карагандинская областная детская
войне
1941-1945
гг.»,
вручение библиотека имени Абая»
сертификатов.
Закрытие семинара.

Руководитель

Б.Уатаева

