Робота бібліотеки та забезпечення учнів підручниками
«Хороша книга – ніби бесіда з розумною людиною»
О.Толстой
В умовах сьогодення, коли інформація стає одним із провідних ресурсів розвитку
суспільства, значно активізується роль бібліотеки навчального закладу, головним
напрямком роботи якого є культурно-просвітницька діяльність. Тому протягом 20152016 навчального року робота колективу шкільної бібліотеки була присвячена
популяризації дитячої та юнацької літератури, формуванню світогляду дітей, вивченню
читацьких потреб, інтересів та методичній допомозі учням і педагогам у забезпеченні їх
інформаційних потреб.
Тому основними завданнями шкільної бібліотеки є :
 прищеплювати учням любов до книжки та культуру читання;
 виховувати у школярів навички бережливого ставлення до підручника;
 розвивати творчу думку, пізнавальні здібності;
 формувати культуру спілкування.
Відповідно до річного плану роботи бібліотеки протягом року для ознайомлення з
новою навчальною, методично та художньою літературою діяли різноманітні виставки,
оновлено тематичні полиці, оформлено інформаційні виставки до знаменних дат року,
проведено цікаві та змістовні заходи серед учнів школи. А найменші читачі у читальному
залі шкільної бібліотеки мали можливість поспілкуватися з однолітками, ознайомитись з
книжковими новинками та дитячими періодичними виданнями. Саме для них постійно
діє виставка «Для вас, маленькі читачі».
За допомогою різногалузевої літератури: природничо-наукової, суспільнополітичної, довідкової (словники, довідники, енциклопедії), історичної та художньої
шкільні бібліотекарі намагаються задовольнити потребу дитини в пізнанні навколишнього
світу адже активне творче ставлення школярів до навчання, рівень їх знань у різних
сферах науки, техніки, культури великою мірою залежить від розвитку пізнавальних
інтересів, у формуванні яких важливу роль відіграє книга. Тому одним із завдань
бібліотекаря є залучити дітей різних вікових груп до бібліотеки, навчити працювати з
додатковою літературою, самостійно здобувати та використовувати отриману
інформацію.
Під час проведення ІІ Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, який
проходив під гаслом: «Виховуємо громадянина – патріота України», бібліотекарями
школи були проведені заходи, які сприяють втіленню основних положень «Концепції
національно-патріотичного виховання дітей та молоді»: бібліотечний урок , присвячений
святу Покрови та Дню українського козацтва для учнів 4-а класу, бібліотечний урок зустріч для учнів 5-х та 7-х класів з представники МАДФ «Цитадель» та екскурсія до
Національного військово-історичного музею України.
Протягом багатьох років у школі проходить акція «Живи, книго!», у рамках якої
проводиться перевірка стану збереження підручників. Результати перевірки якої було
винесено на педраду при директорі школи у грудні 2015 року та на зборах голів
батьківських комітетів класів.
Бібліотекою ведеться робота по оновлення фондів шкільної бібліотеки. Для цього
проводиться щорічна передплата методичних та науково-популярних періодичних
видань Стала традиційною акція «Подаруй бібліотеці книгу», під час якої учні школи
подарували бібліотеці художню літературу для самих маленьких школяриків. В кінці
навчального року, з урахуванням доцільності, було проведено вилучення застарілої за
змістом та фізично зношеної літератури
З метою вивчення читацьких потреб та загальної картини читання проводиться
постійний аналіз читацьких формулярів та анкетування серед учнів 6-х класів
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Значна увага приділяється
роботі по запобіганню та ліквідації читацької
заборгованості. В цій роботі нам допомагає тісна співпраця з класними керівниками,
перереєстрація користувачів на абонементі, нагадування користувачам про
заборгованість, проведення бесід з правил користування бібліотекою та відповідальності
за збереження літератури.
На базі бібліотеки у 2015-2016 навчальному році було проведено такі заходи:
Бібліотечні уроки:
 знайомство з бібліотекою учнів 1-б класу;
 «Історія книги» для учнів 5-в класу;
 «Цікавинки звідусіль» для учнів 3-х класів;
 «Чорнобиль – гіркий біль України» для учнів 6-х класів;
 «Державні символи України» для учнів 8-б класу.
Виховні години:
 «Козацькому роду нема переводу» для учнів 4-а класу;
 до річниці визволення Києва під час ІІ світової війни 1939-1945 роки;
 «Ми – українці !» для учнів 7-б класу;
Свята :
 посвята в читачі для учнів 1-х;
 свято 8-березня для мам учнів 4-г класу;
 конкурс читців серед учнів четвертих класів;
 ерудит-лото «Сторінками улюблених книжок» для учнів 2-х класів.
Книжкові виставки:
«Напевно диво-казка тут живе»; «Куточок правознавця»; «Державні символи України»;
«Твої перші енциклопедії, словники, довідники»; «Це цікаво знати»; «Здоров’я – головна
цінність у житті»; «Люби і знай свій рідний край»; «День пам’яті жертв голодомору»;
виставка до 55-ї річниці початку космічної ери; «Чорнобиль – гіркий біль України».
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