
 

 

 

 

 

 

 

 

Візитка шкільної 

бібліотеки 

 

 

 
 



«Книжки просвітлюють душу, 

Підносять і зміцнюють людину, 

Пробуджують у ній кращі прагнення, 

Гострять її розум і пом’якшують серце» 

(Теккерей) 

Запрошуємо вас стати читачами нашої бібліотеки 

Наші фонди: 

Загальний фонд бібліотеки – 34034 з них: 

Підручники – 22788 пр. 

Художня література – 11246 

Науково-методична література – 50 

Довідкові видання – 130 

Працівники бібліотеки: 

Богдан Світлана Андріївна 

Безай Валентина Володимирівна 

Бібліотечні працівники нададуть вам кваліфіковану 

допомогу у доборі необхідної літератури, підготовц до 

підсумкової атестації, складуть план читання, 

рекомендаційний список літератури на тему, яка вас 

цікавить; одержати довідку про ту чи іншу подію, дату. 

 

 



Наші читачі: 

Кількість учнів у школі – 912 

З них читачів бібліотеки – 912 

Працює вчителів – 72  

З них читачів бібліотеки – 72 

В нашій бібліотеці ви можете: 

- Користуватись абонентом 

- Підготувати реферат 

- Цікаве повідомлення 

- Взяти участь у всіх заходах, що проводить бібліотека 

- Стати абонентом індивідуальної інформації 

- Стати членом бібліографічного гуртка 

- Гуртків «Лікарі книги» та «Друзі книги» 

Абонемент надає право брати книги додому на 7 днів.  

На відкритому доступі до літератури ви маєте можливість 

відкрито спілкуватись з книгою. 

Бібліотека працює: 

З 8:00 до 17:00 

Кожен останній день місяця – санітарний день. 

Вівторок – працює гурток «Лікарі книги» 

Четвер – працює гурток «Друзі книги» 

 



Основні напрямки роботи працівників бібліотеки: 

- Довідково-бібліографічне та інформаційне забезпечення 

навчально-виховного процесу  

- Проведення літературних читань, літературних годин, 

презентації книг, оглядів літератури, бесід за сторінками 

книг, бібліотечних уроків 

- Видача книг на абоненті 

- Формування та збереження фондів бібліотеки 

До ваших послуг система каталогів і картотек 

- Алфавітний каталог 

- Систематичний каталог 

- Систематична картотека статей 

- Краєзнавча картотека 

Тематичні картотеки: 

«Держава. Влада. Суспільство. Освіта.» 

«Законодавча нормативна база» 

«На допомогу вчителю-предметнику» 

«На допомогу класному керівнику» 

«На допомогу учневі» 

«Люби і знай свій рідний край» 

 

 

 



 

 

 

 

 

Індивідуальна робота  

з читачами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематичні полиці: 

«Твоя країна – Україна, і ти – її громадянин» 

«Мій край – моя земля» 

«З чистого джерела народної мудрості» 

«Українське слово» 

«Подвигу народу жити у віках» 

«Світлий геній Павлиша» 

«Вічне слово кобзаря» 

«Видатні українці» 

«Знай, люби, бережи» 

«Обери здоровий спосіб життя» 

«Твори письменників – земляків» 

Книжкові виставки: 

«Мій рідний край у центрі України» 

«Куточок читача» 

«Перше, що внесете у свій дім, - нехай будуть книги…» 

(О. Довженко) 

 «Козацькому роду нема переводу» 

 

 

 



Бібліотечні уроки: 

1 клас  Вікторина «Чи знаєте ви казки?» 

2 клас Заняття «Прості операції по ремонту книг» 

3 клас «Заняття закладинки для підручників» 

4 клас Усний журнал «Пригоди книги» 

5 клас Рекомендаційні списки літератури «За сторінками 

підручників» 

6 клас Хвилинки-цікавинки «Це цікаво!» 

7 клас Серія книг «Бібліотека Шевченківського комітету» 

8 клас Бібліографічний огляд «Всим найкращим в мені я 

зобов’язаний книгам!» 

9 клас Складання картотеки «Довідково-бібліографічний 

апарат бібліотеки» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Бібліотечні акції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актив бібліотеки 

Заняття з підготовки проведення оглядів літератури, 

вікторин, перевірка стану підручників учнів 1-11 класів. 

Робота з боржниками бібліотеки. 

Обробка нових надходжень книг 

Творчо обдаровані діти: 

- Виявлення обдарованих дітей шляхом проведення 

анкетування 

- Складання картотеки «Обдаровані діти» 

- Оформлення читацьких формулярів обдарованих дітей 

- Проведення індивідуальних бесід при видачі книг 

протягом одно року 

- Складання списків рекомендаційної літератури для учнів 

– членів МАН 

- Оформлення папки «Обдаровані діти - надія України» 

- Оформлення стенду «Кращі читачі школи» 

 

 

 

 

 

 

 



Запрошуємо до читання 

«Пам’ятка користувача» 

- Якщо хочеш поговорити з ким-небудь - відкрий книгу 

- Якщо ти занудьгував – візьми книгу 

- Якщо хочеш отримати пораду – відшукай у книзі 

- Якщо прагнеш знайти друга – потоваришуй з книгами 

- Якщо мрієш стати справжньою людиною – читай книгу 

- Якщо хочеш відчути безмежні можливості людського 

розуму – працюй з книгою 

Вернісаж особистостей: 

- Поетом можеш ти не бути… 

- Таланти не знають кордонів 

- Золоте перо… 

- Найяскравіша постать школи 

- Кращий читач року 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Наші нагороди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Робота з 

батьками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пам’ятка для батьків  

«Як викликати у дітей інтерес до читання» 

- Читайте не більше 10-15 хвилин  

- Перед читанням провітріть кімнату 

- Зробіть зробіть фізкультпаузу 

 

«Як обговорити з дитиною прочитане» 

- З’ясувати важливі для дітей слова 

- Запитати, чи сподобалось прочитане 

- Що нового довідався 

- З’ясувати, хто є головними героями 

- Слова чи вирази, що запам’яталися 

- Намалювати малюнок для яскравого епізоду 

- З’ясувати чому навчила книги 

- Вивчити уривок напам’ять за бажанням 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для вивчення запитів читачів 

- Яку книгу ти зараз читаєш? 

- Хто автор цієї книги? 

- Що тобі більше подобається? 

- Як часто ти ходиш до бібліотеки? 

- Чи є в тебе улюблена книга? (назви її) 

- Чи є в тебе домашня бібліотечка? 

 

Тест-опитування для вивчення значення книги в сім’ї учня 

Що значить книга у вашій сім’ї? 

Хто у вашій сім’ї найбільше любить читати? 

Чи проводять у вашій сім’ї сімейні читання? 

На яку тему ви любите читати? 

Як часто ви купуєте книги? 

Де ви берете книги для читання? 

Чи є у вас сімейна бібліотека? 

 

 

 

 

 

 



 

 

Портфоліо 
бібліотекарів НВК «Знам’янська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3 – 

гімназія» 

Богдан Світлани Андріївни 

Безай Валентини Володимирівни 


