
Життєве кредо:  
Немає вищої святині, як чисте сяйво доброти 



 

 

Головною метою бібліотеки є 
 

виховання досвідченого, компетентного учня - читача, який вміє 

орієнтуватися у  великому обсязі інформації, здатний творчо 

мислити, користуватися набутою інформацією, постійно відчуває  

потяг  до здобуття нових знань, до самоосвіти та самореалізації.  

Підвищення інтересу сучасного учня до читання літератури та 

періодичних видань, створення позитивного іміджу читача, 

залучення до  активного читання інших учнів школи, використання 

інноваційних технологій в роботі бібліотеки - саме  на це спрямована 

діяльність нашої бібліотеки. 



o Загальний фонд бібліотеки - 51 118 
o Періодичні видання - 37 
oХудожня та галузева література - 16 148 
o Підручники - 33 970 
o Читачі - 1 447 



Довідково-бібліографічний апарат 

бібліотеки: 

Картотеки:  



Основні завдання  

шкільної бібліотеки: 

oвиховання життєво-компетентного читача; 

oвиховання в учнів інформаційної культури, 

o постійного прагнення до  пошуку інформації, 

o формування навичок систематизації та особистої оцінки інформації; 

o   надання інформаційно-методичної допомоги: 

• вчителям в організації навчально-виховного процесу; 

• учням в оволодінні основами наук; 

• батькам у розвитку інтересу до читання і виховання любові до 
книги у дітей. 

Бібліотека 

Інформаційна 

Виховна 

Культорологічна 

Навчальна Розвиваюча 

Навчально-
накопичувальна 

Пізнавальна 





Однією з форм роботи є  

при записі читачів в бібліотеку,    

o  при рекомендації у виборі книг, 

o  при поверненні літератури, коли дитина ділиться                       

враженнями від прочитаного. 

 Бесіди: 
oЦикл бесід “Це твоя Україна” 

o“Історія виникнення книги” 

o“Джерела знань про природу” 

o“Мої права – моє життя” 

o“Красиве поруч нас” 

o “Мрія – зламане крило” 

o Цикл бесід з народознавства 

•“Зима щедра святами” 

•“Великий день - Великдень” 



– 
технологія масової роботи з читачами 



Інформаційна культура учнів формується шляхом популяризації  
бібліотечно-бібліографічних знань: 
 
 

o  Про книгу і бібліотеку; 
o  Періодичні видання для молодших школярів; 
o  Структура книги; 
o  Історія створення книги;  
o  Мудрий порадник – Словник; 
o Каталоги й картотеки; 
o Читач у бібліотеці; 
o  Значення книги в житті людини 
o  Моя країна - Україна… 



Тиждень дитячого читання 

бібліотечний урок “Історія створення книги”; 

• бесіда “Найдавніша українська книга”; 

• презентація книги О. Мєдвєдєвої “Буквар”; 

• книжкова виставка “Г.К.Андерсен – майстер снів і казок”; 

• виставка дитячих малюнків “Казковий вернісаж”; 

• театралізоване свято  “Свято книги”; 

• акція “Подаруй книгу бібліотеці”… 



Моя країна - Україна 

Гра-подорож 

“Мандрівка 

крізь простір 

і час” 



«Посвята в читачі» 





серед  учнів складається з таких напрямків

вивчення дозвілля школярів; 
o  відвідування учнями бібліотеки; 
o  вивчення читацьких інтересів; 
o  рівень сформованості інформаційної компетентності

Чи любите ви читати? Яку книгу, на Вашу думку, 
 має прочитати кожен? 

12% 

8% 

7% 

73% 

12% Т. 
Шевчеко 
"Кобзар" 

8% Ф. 
Достоєвський 
"Злочин і 
кара" 
7% Біблія 

89% 

5% 
6% 

89 
%люблять 
читати 

5% коли 
мають 
вільний час, 
інколи  



Найвеличніший представник  
української літератури: 
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Найвеличніший представник  
світової літератури: 

Чи є у книги майбутнє у світі 
 з майже необмеженими 

 технічними можливостями? 
6% Невизначеність 

14% Ні  

80% Так 



oУправління освіти виконавчого комітету 
Рівненської міської ради; 
oРОІППО; 
oнавчальні заклади міста та області; 
oадміністрація школи;  
oучителі – предметники; 
oучнівський колектив; 
oбібліотечний актив; 
oгромадські організації; 
oкласні керівники; 
oпроходження курсової підготовки; 
oведення папки “Самоосвіта бібліотекаря”; 
oучасть у роботі семінарів. 


