
Екскурс в історію та день сьогоднішній 

                                                                   Все змінює його величність Час: 

                                                                   Зникають люди, племена, народи. 

                                                                   Та книга – мов негаснуча свіча, 

                                                                    Бо Слово – із нетлінної породи! 

                                                                                                 П. Розвозчик 

Якщо заглянути у глиб віків, то можна з’ясувати той факт, що 

бібліотеки з’явилися  ще в Ассирії, Давньому Єгипті та Китаї. Книжковий 

фонд найбільшої з них – знаменитої Олександрійської бібліотеки – налічував 

близько 700 тисяч сувоїв. 

  У Київській Русі найдавнішою була бібліотека Софіївського собору, 

створена Ярославом Мудрим. Любов до книги він передав і своїм 

сучасникам, і нам – нащадкам. 

   Бібліотека гімназії № 2 м. Біла Церква – не така древня, та все ж, на 

фоні сучасних бібліотек вона вже встигла напрацювати свою історію, так як 

функціонує ще з 1946 року. 

   Сьогодні вона є культурно-освітнім, виховним, науково-інформаційним 

центром, центром бібліотечно-бібліографічного обслуговування учнів та 

педагогічного колективу. ЇЇ послугами щорічно користуються понад 400 

учнів та біля 60 педагогів і працівників гімназії. 

  Фонд бібліотеки, універсальний за змістом, нараховує близько 23 тисяч 

книг, підручників та періодичних видань, що дає змогу задовольнити 

найрізноманітніші запити учнів та педагогічних працівників. 

  Свої послуги читачам пропонують: 

Абонемент – завжди гостинно відчинений для відвідувачів. До їхньої  

уваги представлена історична, педагогічна, науково-популярна та художня 

література. Абонемент задовольняє читацькі запити за шкільною програмою. 

Любителі гострих відчуттів знаходять тут літературу пригодницького 

характеру та фантастику. 



  Просторий читальний зал  бібліотеки  приваблює читачів добре 

укомплектованим фондом світової та вітчизняної класики, навчальної та 

довідково-інформаційної літератури, широким колом періодичних видань, 

що дозволяє учням і вчителям учитися, удосконалювати свої знання в тій чи 

іншій галузі, розвивати свій творчий потенціал, готуватися до обраної 

професії. 

  Втілюючи в життя програму комп’ютеризації всіх шкіл, бібліотеку 

укомплектовано 4-ма комп’ютерами. 

До складу бібліотеки входить також сховище підручників, завдяки  

якому відокремлено зберігаються  примірники фонду навчальної літератури, 

які на даний час не використовуються. 

  Гостинними  господарями бібліотеки гімназії №2 є : 

 завідуюча бібліотекою - Плужник Тетяна Василівна із 28-річним загальним 

стажем роботи та бібліотекар – Вернидуб Галина Віталіївна, загальний стаж  

роботи – 19 років. 

   Працівники бібліотеки надають відвідувачам кваліфіковану допомогу у 

доборі необхідної літератури для підготовки до підсумкової атестації, 

олімпіад, участі у конкурсах МАН, складають  рекомендовані списки 

літератури на тему, яка цікавить читача, надають довідки про ту чи іншу 

подію, дату. 

 Бібліотека - одна з найважливіших ланок людської цивілізації. Щоб 

відповідати цьому високому призначенню, треба завжди тримати руку на 

пульсі часу. Життя з кожним днем вимагає нових ідей, знань, поглядів 

бібліотекаря для реалізації його основного завдання: збирання та зберігання 

джерел інформації, надання читачам швидкого вільного доступу до знань та 

інформації в усіх її формах. 

  Бібліотека гімназії – це справжній інформаційно-просвітницький центр 

навчально-виховної роботи гімназії, де можна  знайти відповіді на  

різноманітні питання сьогодення. Вона стала щохвилинною потребою, 



необхідною умовою творчого злету наших гімназистів, їхнього гармонійного 

розвитку та формування їх громадянської свідомості. 

 

Низький уклін бібліотечній тиші 

Де сивий причаївся дух віків, 

Де світ казковий древній час колише 

На гойдалці примарних дивоснів! 

Де поселився й клопіт сьогодення… 

В. Дідківський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Висока професійність бібліотекаря – 

основна складова успіху роботи бібліотеки 

 

Бібліотека - це багатогранний діамант кожну грань якого відшліфовує 

своєю професійною майстерністю бібліотекар.  Професіоналізм, ентузіазм, 

комунікативні навички, вміння працювати у команді та вирішувати 

проблеми, ініціативність, гнучкість, інноваційність і креативність шкільного 

бібліотекаря складають концепцію успіху справи, якою він займається, 

формують в єдине ціле безліч напрямків роботи інформаційного центру 

навчального закладу – шкільної бібліотеки. 

 Вже давно гімназійна бібліотека перестала сприйматись, як місце 

видачі підручників та художньої літератури. На сьогодні, це потужне 

інформаційне середовище здатне задовольнити потреби найвибагливішого 

користувача. Окрім того, бібліотека - оазис спілкування, місце де можна 

знайти застосування своїм здібностям, або отримати психологічну і моральну 

підтримку. 

  Оновлюються, модифікуються традиційні форми бібліотечного 

обслуговування та запозичуються форми, які  використовуються іншими 

закладами, здійснюється пошук і обґрунтування нових інноваційних, 

нетрадиційних форм бібліотечного обслуговування. Їх значення в тому, що 

вони сприяють неформальному спілкуванню користувачів, цікавому 

проведенню вільного часу. Вони не мають сталої методики проведення, тому 

що народжені фантазією, особистим баченням  бібліотечним працівником 

тієї чи іншої форми. 

   Бібліотечні інновації - це результат творчого пошуку оригінальних, 

нестандартних рішень різних бібліотечних проблем. Безпосереднім 

результатом творчого пошуку можуть бути нові бібліотечні технології, 

оригінальні виховні ідеї, форми і методи пропаганди літератури,  

нестандартні підходи в управлінні. Але цей процес має і  інший бік. 

Результатом інновацій, як процесу творчої діяльності, є й підвищення 



професійної майстерності бібліотекаря, рівня його культури, мислення, 

світогляду. 

  Бібліотекар - учитель, до якого діти ідуть радитися, звертаються з 

різними питаннями. І якщо вчитель-предметник в основному працює над 

певним  предметом чи конкретною темою, то бібліотекар повинен бути 

широко поінформованим, всебічно розвиненим, постійно працювати над 

підвищенням свого фахового рівня.         

Бібліотекар – це і завідуюча, яка веде документацію по надходженню, 

прийому, обробці, обліку літератури, як художньої, так і окремо взятих 

навчальних посібників і підручників. Створює і слідкує за  дизайном і 

оформленням бібліотеки, веде інвентарні та сумарні книги. 

  Бібліотекар - це бібліограф, який постійно знаходиться  у пошуку 

інформації для задоволення читацьких запитів. Інформує про нові 

надходження, складає рекомендаційні списки, веде систематичні й тематичні 

картотеки, алфавітний та систематичний каталог, оформляє передплату 

періодичних видань. 

  Бібліотекар  – це і,  безпосередньо,бібліотекар, який постійно працює 

на абонементі та в читальному залі, проводить запис читачів у бібліотеку, 

видає книги, забезпечує учнів підручниками. 

Бібліотекар – це бібліотекар-педагог, який завжди прийде на допомогу 

користувачам - учителям та учням, допоможе знайти потрібну книгу, 

необхідну інформацію, працює з дітьми індивідуально, проводить масову 

роботу. 

                      Я мислю, а відтак – існую! 

                      Я дію,  а відтак – живу 

                      Та, якщо, хоч на мить, 

                      Засну я – 

                      Життя уже не здожену. 

 

 



Спільна робота бібліотеки гімназії та педагогічного колективу 

 

Гімназія – це навчально-виховний заклад, який навчає і виховує учнів 

за допомогою книги. 

  Найголовніше завдання бібліотекаря – прищепити учням любов до 

книги, навчити їх користуватися книгою і швидко орієнтуватися в 

інформаційному просторі. 

  Найголовніше завдання гімназії – виховувати учнів всебічно 

обізнаними, високоморальними і високоосвіченими людьми. Досягнути  

цього завдання без книжки неможливо. А отже, тільки в спільній праці 

бібліотекаря з педагогічним колективом можна добитися успіху у виконанні 

поставленого перед гімназією завдання. 

  Важливою є співпраця бібліотекаря і вчителя у створенні умов для 

кращого засвоєння школярами учбового матеріалу. 

 Така співдружність допомагає і педагогам, і бібліотечним працівникам 

у справі виховання підростаючого покоління, вироблення основних правил 

підготовки «ідеального читача», який вміє працювати з книгою, для якого 

книга – це джерело знань. 

 Працюючи в тісному контакті з учителями, бібліотекарі 

використовують усі можливості  співробітництва у здійсненні виховання 

культури читання під час викладання різних предметів і у повсякденній 

роботі з читачами – учнями. 

 Співробітництво учителів з бібліотекою базується на взаємній 

інформації, взаємодопомозі. Спільно з педагогічним колективом бібліотекарі 

беруть участь у проведенні предметних тижнів, педагогічних семінарів та 

практикумів, конкурсів, конференцій, диспутів, днів відкритих дверей та ін. 

Масова робота бібліотеки гімназії – це складова системи роботи школи 

з виховної роботи та з формування основ бібліотечно-бібліографічної 

грамотності учнів, метод масового керівництва читанням. Бібліотекарі і 

педагоги прагнуть, розвиваючи пізнавальні інтереси учнів, виховувати 

особистість гармонійно розвинену, високоерудовану, висококультурну. Крім 



індивідуальної роботи, в  бібліотеці гімназії все більше поширюються масові 

форми роботи: літературні свята, вікторини, вечори пам’яті, уроки-реквієми, 

які сприяють поглибленню знань і умінь, задоволенню творчих інтересів, 

розвитку здібностей, інтелекту учнів. Одним із напрямів роботи нашої 

бібліотеки є популяризація національної літератури, духовних і культурних 

цінностей українського народу. Фоми масових заходів: музично-літературне 

свято «Подорож до царства книги»; написання творів-роздумів «Моя 

улюблена книга»; конкурс малюнків «У дружбі з книгою», конкурси читців-

декламаторів: «Кобзарева зоря», «До Дня народження М.В.Гоголя», «Горить 

моє серце…» (До дня народження Л.Українки); конкурси: «Найкращий 

відгук на сучасну українську прозу»; «Найкращий читач – України» та інші. 

Переможці гімназійних конкурсів, в подальшому, представляють 

гімназію на міських конкурсах де нерідко стають переможцями.                                                             

 Для задоволення потреб педколективу бібліотекарі оформили 

тематичні папки, перелік яких, для зручності користувачів, занесено до 

картотеки тематичних папок.  Серед них: « Історія України» ,  «Біла Церква - 

сторінки історії», «Письменники та поети Білоцерківщини», «Українські 

свята, звичаї, традиції» , «Чорнобиль - біль і пам’ять» та інші. Матеріали цих 

папок дають змогу вчителям швидко підготувати  тематичну класну годину, 

масовий захід, урок. 

  Учителі-предметники, складаючи календарно-тематичні плани, 

узгоджують тематику з уроків бібліотечно-бібліографічних знань  з 

бібліотекарями. Для їх проведення  використовуються години уроків 

позакласного читання, години класного керівника. Форми проведення – 

різноманітні. Ефективною є самостійно-пошукова діяльність учнів при 

підготовці до виховних заходів, уроків на базі бібліотеки. 

  Кожен учитель продумує домашнє завдання так, щоб  змусити учнів 

звертатися до словників, довідників, енциклопедій. 



  Успіх залежить від єдиного планування: роботи бібліотеки, класних 

керівників, адміністрації. Це є нерозривний системний, послідовний ланцюг 

діяльності всього колективу. 

  Для того, щоб масовий захід пройшов вдало і дав конкретні результати, 

всі готуються ретельно в бібліотеці, використовуючи періодичні видання, як 

то: «Позакласний час», «Все для вчителя», «Шкільна бібліотека» та ін. 

Бібліотекарі активні учасники всіх заходів. Вони є пропагандистами та 

ідейними наставниками. 

   Вчитель заходить до бібліотеки як читач і як колега, бо разом з 

бібліотекарями обговорює проблемну тему і складає плани підготовки нового 

заходу, класної  години, аналізує читання учнів, формує фонд бібліотеки 

(акція «Подаруй книгу шкільній бібліотеці»). 

   Бібліотека  має все необхідне для того, щоб допомагати вчителям у 

роботі, при використанні нових методичних доробок, ознайомленні з 

інноваційними ідеями. 

 Шкільна бібліотека – центр інформації, духовного збагачення дітей. 

На жаль, у наш час книга втратила свого читача, свою цінність, але ніщо і 

ніколи не замінить радості – спілкування з нею. І обов’язок бібліотекарів 

привернути увагу читачів до книги, разом із педагогічним колективом 

зробити все необхідне для цього. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гімназійна бібліотека – затишний куточок  

для психологічного розвантаження 

У кожній країні в різні періоди бібліотеки виконували важливу місію – 

бути дзеркалом і пам’яттю народу,  держави, центром їхньої духовності. 

  В історії України бібліотеки займали чільне місце. Бібліотеки Ярослава 

Мудрого і Острозької колегії, Києво-Могилянської Академії і Києво-

Печерської Лаври – сотні книгозбірень завжди були підмурком нашої 

національної духовності. 

Сучасна бібліотека - гідний продукт цивілізації. На допомогу читачеві 

прийшла аудіовізуальна техніка, яка надає інформацію не лише про фонди 

певної бібліотеки, а й про віддалені джерела інформації. 

  Однак, яким би першокласним не було комп’ютерне  обладнання 

бібліотеки, душею цього закладу повинен бути бібліотекар. Немає 

необхідності перелічувати в ролі кого сьогодні доводиться бути гімназійному 

бібліотекарю, але на одній із них хотілось би зупинитися – бібліотекар-

психолог. 

  За характером своєї діяльності бібліотекар працює не лише з книгами, 

як продуктом інтелектуальної діяльності людини, але й безпосередньо з 

користувачами цим продуктом – читачами. Це певним  чином впливає на 

професію бібліотекаря. І хоч в нашій гімназії є посада психолога – 

бібліотекар не зайва ланка в цьому ланцюжку. 

 Сучасний світ з його проблемами та негараздами, економічна криза, 

що склалася в нашій державі – все це змушує дорослих громадян вести 

своєрідну «боротьбу за виживання», виборюючи можливість забезпечення 

своїх родин хоча б елементарними  матеріальними благами. Духовність в 

сім’ї нерідко віддаляється на другий план. Батьки часто не мають 

елементарного часу на довірливе щире спілкування зі своїми дітьми. А якщо 

така можливість і трапляється – то у них просто  не вистачає сил і уміння на 

подібне спілкування. 



  Це, звичайно ж, не стандартна модель взаємин між батьками та дітьми, 

але, нажаль, дуже розповсюджена. В таких сім’ях діти віддані самі собі і 

виховуються засобами телебачення, Інтернету та вулиці. 

  Багатьом дітям не вистачає простого людського спілкування. Їм ні з 

ким поділитися своїми радощами і печалями, мріями і сподіваннями, 

негараздами і проблемами. А це тягне за собою: неврози, комплекси 

неповноцінності, замкнутість дитини, як в даний час, так і в майбутньому. 

Страшно навіть подумати про це, та інколи така моральна і душевна ізоляція 

дитини чи підлітка може призвести навіть до суїциду, не кажучи вже про 

алкоголізм, наркоманію, токсикоманію. 

 І мудрий бібліотекар не має права закривати на це очі. Тому шкільна 

бібліотека повинна виконувати ще й функцію центру психологічного 

розвантаження учнів. Вона повинна бути острівцем тиші та спокою в 

бурхливому морі навчальної діяльності гімназії. 

 Досвідчений бібліотекар з першого погляду на відвідувача  розуміє – 

той прагне підтримки. І жоден поважаючий себе бібліотекар не відмовить у 

цій підтримці а ні дитині чи підлітку, а ні дорослій людині, як то - педагогу 

чи просто робітнику школи. Так-так, доросла  людина  також іноді потрапляє 

в ситуації коли, їй конче необхідна психологічна підтримка, або просто 

розуміння зі сторони мудрого, коректного колеги по роботі. 

  Бібліотекар-психолог повинен в тактовній формі виявити причину 

поганого настрою, пригніченості відвідувача і зуміти заспокоїти його, 

розрадити, підбадьорити.  Головне завдання бібліотекаря – вміти вислухати 

людину, а вже потім підібрати потрібні  слова, щоб дійсно зняти 

психологічну напругу і допомогти знайти вірні шляхи вирішення проблеми. 

 Завдяки зусиллям бібліотекарів в бібліотеці  завжди затишно, 

спокійно, а головне – багатолюдно і це найкращий показник роботи 

бібліотекарів гімназії. 

 

 



Бібліотерапія: теорія і практика 

 

   Дитина – найбільша з усіх цінностей світу. Її творча особистість, як той 

тендітний паросток, зможе розквітнути тільки на благодатному грунті. Як 

створити умови за яких кожна дитина змогла б розкрити свій талант, стати 

єдиною, неповторною, а головне – щасливою? 

 Зараз багато говориться про лікувальні властивості музики. «Вірно 

прописана симфонія» допоможе позбавитися безсоння, головного болю, 

підвищеного тиску. 

   Книги, звичайно, навряд чи допоможуть вплинути на якийсь 

конкретний орган людини, замінивши ліки, а ось на наш настрій – 

обов’язково. Потрібно лише вірно підібрати автора і твір, щоб книготерапія 

почала діяти. 

 Бібліотерапія – новий термін який входить в наше життя. Бібліотерапія 

– це використання спеціально підібраної літератури в якості допомоги 

медичним засобам. Добрі, хороші книги заспокійливо діють на людську 

психіку, надають бадьорості та доброго настрою. 

 Бібліотерапія – ефективна форма роботи з будь-яким читачем, а з 

дитиною – особливо. 

  Тож знову  бібліотекар гімназії має «приміряти на себе» професію 

психолога, але цього разу – паралельно з професією лікаря-терапевта. І, 

оскільки в кінцевому результаті бібліотекар має «виписати відвідувачу 

рецепт», а говорячи точніше - підібрати відповідну потребі «хворого» 

літературу, - дуже важливо зробити це вірно. Перший заповіт бібліотерапії – 

не нашкодь! Другий заповіт – допоможи ! 

  Бібліотечний працівник повинен, насамперед, сам дуже добре і 

впевнено орієнтуватися в океані літератури, представленому в бібліотеці. 

Окрім цього, йому не завадить мати певний об’єм знань з  музики та 

образотворчого мистецтва, оскільки бібліотерапія прекрасно гармонує із 

музикотерапією, арттерапією, екотерапією. 



  Від того, як поведе себе бібліотекар, що порадить прочитати, 

прослухати або подивитись, залежить результативність бібліотерапії. 

Виписуючи рецепт, лікар завжди враховує індивідуальні особливості 

пацієнта. Так і в нашому випадку. Порекомендувати літературу відвідувачу 

потрібно лише з урахуванням його смаків та психічного стану. Так, 

наприклад, людині у важкому психічному стані не варто пропонувати книги 

складні або негативні за змістом. 

  Працюючи з групою читачів потрібно орієнтуватися на їх вік, 

особливості їх нервової системи, на проблеми  найбільш притаманні читачам, 

що входять до складу групи. 

  Так, із дітьми молодшого шкільного віку засобами бібліотерапії можна 

боротися з їх страхами, невпевненістю в собі. Доцільно в цих групах 

використовувати ще й засоби ігротерапії та казкотерапії. Гра, що 

проводиться на фоні класичної музики або веселих дитячих пісень, з 

використанням іграшок, дитячих малюнків та яскравих книжок для дітей, 

завжди дасть свій позитивний результат. 

  Підліткам з особливостями  їх психіки, можна зарадити в проблемах 

шляхом використання поезії, літератури про природу та красу нашого 

рідного краю. А вірші про кохання, що пролунають на фоні спокійної 

ліричної музики, приведуть до ладу думки та почуття старшокласників. 

  Завдання бібліотекаря гімназії – допомогти читачу знайти необхідну 

літературу і розібратися , що саме в той чи інший період підходить учневі. 

  Класика та її мудрість буде  порятунком в будь-якій життєвій ситуації, 

незалежно від настрою. Це обов’язково потрібно пам’ятати. Частіше 

використовувати літературу почуття та літературу чуття, яка покликана 

підтримати людину в години знесилля, втрати віри в любов чи добро. Бо саме 

такі літературні твори зберігають в кожному з нас той вогник добра і 

людяності, який робить наш світ теплішим і безпечнішим. 

 

 



Виплекати досвідченого читача 

  Бібліотека гімназії – це яскравий маяк у величезному океані, до якого 

поспішають читачі, щоб доторкнутися до потаємних глибин мистецтва і 

дістати невидимі для них  перлини мудрості минулих поколінь. 

  Інтерес до читання художніх творів виникає і починає формуватися з 

дитячих років. 

 Світ стрімко змінюється, і вже ні для кого не секрет, що діти стали 

менше читати. Книжці важко витримати конкуренцію з відео-, 

комп’ютерними іграми, Інтернетом. 

   Але юній людині просто необхідне читання. Психологи стверджують, 

що саме читання розвиває інтелект, воно формує внутрішній світ людини. 

Літературний світ розмаїтий і саме нам – шкільним бібліотекарям 

потрібно навчити учнів орієнтуватися в цьому світі, зацікавити їх до 

активного читання та зробити книгу першим другом і порадником  сучасної 

дитини, підлітка та молодої людини. 

  Саме тому з перших днів навчання в нашій гімназії учні знайомляться 

зі шкільною бібліотекою. Це знайомство розпочинається з уже традиційного 

заходу – «Посвяти в читачі». Цей захід, на нашу думку, є дуже важливим, 

адже завжди перший крок – самий складний і самий вирішальний. Від того, 

як сприйме новий учень шкільного бібліотекаря, наскільки  буде готовий до 

подальшої співпраці з ним, залежить – чи стане він постійним відвідувачем 

бібліотеки, чи сторонитиметься цього закладу протягом всього шкільного 

життя. 

  Під час «Посвяти в читачі» гімназисти знайомляться з бібліотекою, її 

працівниками, отримують ґрунтовну інформацію про послуги та правила 

користування бібліотечним фондом. 

  Для того щоб у школярів був сформований стійкий інтерес до читання, 

його треба весь час  підтримувати і збагачувати. А тому при записі до 

бібліотеки з кожним учнем проводиться бесіда в процесі якої уточнюються 

інтереси та вподобання читача, що в подальшій роботі широко 



використовується бібліотекарем для індивідуальної роботи з конкретним 

відвідувачем. Дуже важливо, щоб ця бесіда проходила в спокійній 

невимушеній атмосфері, адже лише за таких умов дитина дійсно йде на 

контакт, а фахівець може ґрунтовно визначити шляхи подальшої роботи з 

нею. 

   Ще одна форма вивчення та аналізу читацьких інтересів учнів  нашої 

гімназії - проведення анкетування, результати якого широко 

використовуються під час оформлення  виставок  в бібліотеці, складання 

планів читання . 

  Серед учнів щорічно проводяться моніторинги з метою вивчення 

читацьких інтересів і проблем для подальшої роботи в формуванні світогляду 

відвідувачів бібліотеки, вихованні культури читання та бережливого 

ставлення до книги. 

  Навчити учнів-читачів користуватися книжкою, фондами бібліотеки, її 

ДБА – ось головне завдання популяризації бібліотечно-бібліографічних 

знань, та одне з основних завдань бібліотекаря. 

  Важливим засобом створення системи бібліотечно-бібліографічних 

знань є бібліотечні уроки, під час яких учні набувають нових знань та 

навичок в питаннях користування книгою загалом та бібліотекою зокрема.     

   Тематика бібліотечних уроків у нашій гімназії різноманітна: історія 

книгодрукування, правила роботи з книгою, як працювати з періодичною 

пресою, довідковою та енциклопедичною літературою, виховання 

бережливого ставлення до книжки, популяризація бібліотечно-

бібліографічних знань. 

  Система цих уроків підпорядкована розвитку в школярів свідомого і 

зацікавленого ставлення до книжки, як джерела знань і потреби в 

систематичному читанні, виробленні навичок самостійного вибору книжок 

для читання та їхнього пошуку в бібліотеці, уміння правильно читати 

книжки, користуватися довідковими виданнями і періодикою, застосувати 

здобуті знання для самоосвіти й виховання. А ще бібліотечні уроки - це 



додаткова можливість спілкування бібліотекаря з учнями, що сприяє 

розвитку пізнавальних інтересів і зацікавленість в певній літературі, а також 

дає змогу привернути до бібліотеки дітей, які пасивно відносяться до читання 

книг.    

Виховання бібліотечно-бібліографічної культури читачів-школярів – 

щоденна клопітка праця шкільного  бібліотекаря. Вона буде ефективною 

тоді, коли бібліотекар досконало знатиме фонд бібліотеки, кожну його книгу, 

вмітиме її  популяризувати. 

Бібліотекарі нашої гімназії в процесі роботи з читачами ставлять за 

мету - навчити школярів-читачів користуватись бібліотекою (її фондами, 

довідково-бібліографічним апаратом) і книгою. Вони прикладають максимум 

зусиль, щоб сформувати у школярів навички використання відкритого 

доступу до книжкових фондів, навчити читача вільно орієнтуватися у цілому 

комплексі джерел, дати уявлення про всі «ключі» до книжкових багатств 

шкільної бібліотеки. 

Ефективними технологіями інформування читачів бібліотеки про її 

фонди є книжкові виставки та перегляди літератури, цикли читань, 

обговорення книг, читацькі конференції, різноманітні особистісно-ролеві та 

літературні ігри.  

Зокрема, книжкова виставка – оперативна форма масової роботи, що 

вражає уяву, викликає бажання підійти подивитися, а після отримання 

інформації від бібліотекаря – узяти книгу для читання. Час від часу в 

бібліотеці проводиться моніторинг ефективності книжкових виставок. 

 У бібліотеці нашої гімназії створені постійно діючі книжкові виставки, 

які протягом усього навчального року користуються неабияким попитом 

серед читачів: «Вас  пам’ятає  врятований світ», «Чорнобиль: біль і пам’ять»,  

«Здоров’я дітей - здоров’я нації», «Голодомор 1932-1933 років. Забуттю не 

підлягає», «Природа є джерелом добра», «Вічне слово Т.Г.Шевченка», 

«Чарівні звуки твої, мово»,  «Шкідливі звички – шлях у безодню», 



«Духовний  храм людини сім’я, родина, рід», «Київщина - земля квітучої 

краси». 

Щоб регулярно інформувати адміністрацію гімназії, вчителів та учнів 

про нові надходження літератури, в бібліотеці діє змінний стенд «На 

хвилинку зупинись, на новинку подивись» де проводяться бібліографічні 

огляди новинок літератури, літературні вікторини, тематичні книжкові 

виставки. 

Тематичні виставки, що постійно змінюються, на стенді «Календар 

пам’ятних дат», які оформляються до ювілеїв видатних письменників та 

діячів культури та науки, пам’ятних дат, визначних подій, традиційних 

народних свят теж допомагають розкрити книжковий фонд, краще 

пропагувати твори українських та зарубіжних письменників. Їх мета – 

якомога більше розкрити фонд бібліотеки і познайомити читачів з його 

різноманітністю й багатством. Головне, щоб книга знайшла свого читача 

вчасно. 

Багато виховних заходів, свят,  різних інтерактивних форм роботи 

краще сприймаються коли є книжкова виставка. Тому педагогічні працівники 

закладу часто звертаються до бібліотекаря з проханням про її оформлення: 

для  відкритих уроків та виховних годин, предметних тижнів, педагогічних 

нарад. 

Отже, одне з головних завдань які ставить перед собою  бібліотекар 

гімназії – навчити дітей читати, а це означає навчити їх орієнтуватися в 

бездонному морі різноманітної, часто суперечливої, інформації. Запам’ятати 

безліч подій, імен, дат, фактів учень не в змозі, але в разі потреби – він 

повинен вміти користуватися додатковою літературою, матеріалами 

періодичної преси, іншими джерелами. 

 

 

 

  



Підручник – обличчя учня 

                                                                             Вам підручник – вірний друг,   

                                                                             Розповість про все навкруг; 

                                                                             Поруч вам із ним  іти, 

                                                                             Тож друга треба берегти. 

 Ніщо не може дати людині того величезного і глибокого досвіду, який 

дає література. Вона робить людину інтелігентною, розвиває в ній не тільки 

почуття краси, а й розуміння життя в усіх його проявах. 

  Бібліотека – це установа, яка забезпечує людей інформацією, знаннями, 

та підтримує їх у пошуку мудрості. А книги – були, є і будуть серцем 

бібліотеки. 

 Працівники бібліотеки гімназії №2 не тільки пропагують літературу, 

але й приділяють велику увагу її збереженню.  

З перших днів навчання в нашій гімназії учні набувають знань в 

питанні користування книгою та її збереження. Стартова лінія цих знань – 

щорічні традиційні екскурсії для учнів 5-х класів до міської книжкової 

фабрики та друкарні в ході яких учні ознайомлюються з процесом 

виготовлення книги, спостерігають за складним шляхом набуття книгою її 

остаточного вигляду. 

Протягом багатьох років наша гімназія бере участь у Всеукраїнській 

акції «Живи, книго!». Робота, що проводиться під цим гаслом, переросла в 

загально-гімназійну акцію. 

  Бібліотекарями гімназії була розроблена пам’ятка учневі про 

користування підручниками . У кожному класі створені пости, які стежать за 

станом книг. Бібліотечний актив, разом з класними керівниками, щомісяця 

проводить рейди під гаслом «Підручник – обличчя учня», по перевірці стану  

збереження підручників, результати яких висвітлюються у стінгазеті 

«Бібліотечний вісник», та переносяться на екрани загального рейтингу.    

Наприкінці навчального року визначаються та нагороджуються 

переможці - учні, які є взірцем у питанні користування учбовою літературою.   



 Книжки – як люди: народжуються, живуть, старіють. Як і люди можуть 

хворіти. Для хворих людей є поліклініки, лікарні, санаторії. Для хворих 

книжок також є спеціальні лікарні. 

 Велика робота в бібліотеці гімназії ведеться в напрямку «Щоб книжки 

довше жили». Продовжити життя книги – девіз справжнього книголюба. Це 

робота  гуртка палітурної справи, конкурс закладок, рейди-перевірки 

підручників та консультації постів бережливих, куточок «Книжкова лікарня», 

книжкові полиці-виставки відремонтованих книг, тобто шкільний 

«лікувальний» комплекс для книжок. 

 Важливим напрямком діяльності бібліотеки є пошук нових шляхів 

комплектування фонду. 

  Так, в рамках акції «Живи,  книго!» в гімназії було організовано 

проведення акції «Подаруй книгу шкільній бібліотеці», завдяки якій, а вона 

стала вже постійно-діючою, фонд художньої літератури регулярно 

поповнюється новими примірниками. В окремих випадках, читачі, які 

дарують книги бібліотеці – презентують їх під час проведення бібліотечних 

уроків . По підсумках акції учасникам видаються подяки. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Шкільна бібліотека як краєзнавчий інформаційний центр гімназії  

 

 Одним із пріоритетних напрямків роботи бібліотеки гімназії є робота з 

краєзнавства, яка дозволяє надати можливості отримати кожному школяреві 

необхідні знання про те місце де народився, живеш. 

 Можна не знати тисячі наук і бути освіченою людиною, але не любити 

історію свого народу може тільки людина нерозвинена розумово,- з цими 

словами Миколи Чернишевського не можна не погодитись. Тому батьки і 

вчителі повинні допомагати дитині вивчати свою історію, навчити дитину 

любити землю, на якій вона народилася і живе, познайомити з постатями, які 

є гордістю краю. 

 Ще в шкільні роки ми цікавимося історією рідного краю, любимо 

читати про  видатних земляків, що прославили наш край. 

 Прививає дітям любов до книги шкільний бібліотекар. Слідкуючи за 

читанням дітей, вивчаючи їхні інтереси, бібліотекар прививає їм любов до 

рідного краю, прищеплює інтерес до вивчення культурної спадщини свого 

народу, його духовних оберегів, формує у дітей якості збирачів перлин 

народної мудрості. 

Важливим у роботі бібліотеки є вивчення основ сучасної національної 

культури через звичаї і обряди нашого краю. 

 Календарні свята, звичаї, обряди українського народу розмаїті, вони 

відображають нашу національну дійсність, національний характер і 

культурно - історичну спадщину. Учні разом з бібліотекарем перегортають 

циклові сторінки народного календаря. 

  В гімназії завідуючою бібліотеки  Плужник Т.В. було проведено 

міський семінар для шкільних бібліотекарів міста на тему «Краєзнавчий 

підхід у формуванні культури читання гімназистів на уроках і у позакласній 

діяльності». 

 Бібліотекарі творчо співпрацюють з гімназійним учителем  історії  

Кашкіною Л.С., яка веде дослідницьку роботу по краєзнавству. 



Пізнавати історію рідного краю, рідну мову допомагають книги і 

самобутня творчість, мелодійні пісні та думи, чарівний, фантастичний світ 

казок та легенд. А щоб мати доступ до цього матеріалу  бібліотекарі 

працюють над створенням банку інформації з краєзнавства. Це - тематичні 

папки, рекомендаційні списки літератури, добірки, краєзнавча картотека, 

тематичні виставки. 

Дуже важливо щоб матеріали були цікавими і доступними, мали 

зв’язок із життям, проблемами міста, області, доповнювали і розширювали 

програмний матеріал. Із постійним накопиченням краєзнавчий матеріал 

систематизовано у краєзнавчих картотеках. Їх дві: «Київщина» та 

«Білоцерківщина». 

Для зацікавлення учнів літературою рідного міста  використовуються 

нові форми масової популяризації літератури. Ефективними технологіями 

масової роботи бібліотекаря в навчально-виховному процесі закладу є: 

літературні подорожі, прес-конференції, уроки-зустрічі з письменниками та 

поетами нашого міста.  

 Традиційним стало проведення літературного конкурсу «Що ти знаєш 

про літературне життя Білої Церкви?». 

Під час проведення акції «Подаруй книгу шкільній бібліотеці» закладу  

подаровано 40 екземплярів історичного нарису «Біла Церква - шлях крізь 

віки» в якій в доступній формі описується розвиток нашого міста, починаючи 

з глибокої давнини і до сьогодні, а також 25 екземплярів книги «Невгасимий 

вогонь пам’яті», яка являє собою книгу-звернення до всіх тих, хто не знав 

війни. В цій книзі, зокрема, дається роз’яснення назв вулиць міста, 

пов’язаними з іменами героїв та славетними сторінками війни. 

 

 

 

 

 



Профорієнтаційна робота шкільної бібліотеки 

 

В економічній ситуації, що склалася сьогодні, процес вибору професії 

набуває іншого спрямування. 

 Важливим моментом стає об’єднання інтересів і бажань особистості із 

запитом на ринку професій, можливістю отримання освіти, наявністю 

перспектив у майбутньому. Саме така обізнаність допомагає знайти себе та 

витримати конкуренцію. 

 Вибір професії – складний та відповідальний крок в житті людини. Він 

має бути свідомим і самостійним. Зробити правильний професійний вибір – 

значить знайти своє місце в житті, визначити свою долю. Неправильний 

вибір завдає великої шкоди самій людині та призводить до значних 

економічних втрат. 

 Процес адаптації людини до професії має велике значення для 

розбудови економіки нашої держави. Формула правильного вибору досить 

проста: потрібно, хочу, зможу. Але у світі – тисячі професій. Як 

зорієнтуватись у такій їх кількості? Як вибрати серед них ту, з якої 

розпочнеться трудовий шлях, а,  можливо, і «доросле» життя? 

 Необхідні умови для здійснення процесу професійного самовизначення 

учнів забезпечуються на основі проведення профорієнтаційної роботи в усіх 

закладах освіти міста і в гімназії, зокрема. 

 Виходячи з основних функцій  бібліотеки гімназії: інформаційної, 

освітньої , виховної - на неї покладається завдання професійної просвіти, яке 

передбачає формування в учнів знань про світ сучасних професій та свідоме 

ставлення до вибору конкретної професії залежно від бажань та можливостей 

особистості. 

 Юний читач повинен знати вимоги до профпридатності. Бібліотека – 

повинна мати уявлення про реальну потребу фахівців на ринку праці, 

знайомити з нею відвідувачів. 

 Бібліотека допомагає читачу сформувати активну самооцінку, 

виробити твердий погляд на себе самого. За допомогою широкого спектру 



літератури бібліотекарі допомагають відповісти підліткам на запитання 

«Який я?», «Чим відрізняюся від інших?», «Як знайти своє місце в житті?». 

 Профорієнтація вважається  ефективною, якщо проводиться 

систематично. Форми її різні: бесіди, книжкові виставки, консультації, 

зустрічі з представниками різних професій, диспути, вікторини, конкурси, 

вечори запитань і відповідей та ін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Замість епілогу 

 

Сучасна шкільна бібліотека є багатогранною. Вона повинна 

створювати для користувачів максимально  комфортне середовище, 

здійснювати психологічне розвантаження, бути відкритим домом для всіх 

тих, кому потрібна книга. Тому так важливо сьогодні не обмежуватися 

традиційними  формами роботи, а шукати і шукати нові шляхи популяризації 

бібліотечних ресурсів для розповсюдження знань у суспільстві. Тільки так ми 

не загубимо свій імідж, а шкільна бібліотека завжди буде залишатися 

втіленням нового, незнаного і креативного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


