
Бібліотека  
загальноосвітньої 

школи I - III ступенів № 3
м. Калинівка

Бібліотека. Тиша. 

Століття.

Історія і тисячі імен

Тут зібрані думки ідеї світу

Разом із мудрістю віків.



Завідувач 
бібліотеки 
Черняховська
Галина Степанівна
Освіта - вища
Стаж роботи – 21 рік
Стаж роботи в 
бібліотеці ЗОШ № 3     

– 13 років



Напрями діяльності бібліотеки

• Залучення учнів до читання книг.

• Бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів.

• Популяризація літератури за допомогою індивідуальних, 
групових та масових форм роботи.

• Комплектування фонду бібліотеки художньою літературою та 
підручниками.

Традиційні заходи, які проводить бібліотека :

* екскурсії в бібліотеку;

* посвята в читачі;

* предметні тижні;

* Тиждень дитячої книги.



Свято КНИГИ



Бібліотечні уроки



Книжкові виставки



Випуск стіннівок



Основні  завдання  бібліотеки

•Виховання життево-компетентного громадянина.

•Забезпечення навчально-виховного процесу і 
самоосвіти користувачів шляхом бібліотечного та 
інформаційно-бібліографічного обслуговування. 

•Формування у читачів навичок незалежного 
бібліотечного користування: навчання роботі з 
книгою та  інформаційними носіями, пошуку, 
відбору та критичної  оцінці інформації.

•Вдосконалення традиційних та  освоєння нових 
бібліотечних   технологій.



Сучасна шкільна бібліотека =
книга + комп’ютер.

Шкільна бібліотека – місце для 
застосування нових технологій.

• Фонд шкільної бібліотеки повністю знаходиться в 
базі комп’ютера .

• Підготовка рефератів, доповідей, повідомлень.

• Підготовка до ЗНО.

• Можливості самоосвіти.

•



Фонд  шкільної  бібліотеки

• Художня література      - 1981

• Навчальна  література  - 5646

• Брошури та журнали     - 124

• Матеріали на

електронних носіях        - 6



Довідковий  апарат  

бібліотеки
• Алфавітний каталог

• Систематичний каталог

• Картотека підручників

• Картотека періодичних видань

• Тематичні папки з актуальної тематики

Обладнання бібліотеки

*  комп’ютер;

*  ксерокс;

*  принтер;

*  сканер.



Довідкова література

Довідкова література додому 

не видається. Вона може  

знадобитися читачам у будь-

який день, і добре, що вона 

завжди під рукою. З 

довідковими книжками 

потрібно працювати в 

читальному залі бібліотеки.

• Мудрі довідники, 
словники,енциклопедії для 
дітей різної тематики. У 
фонді налічується 630 
примірників книг 
довідкового змісту. Серед 
них багато нових яскравих та 
цікавих енциклопедій, які 
надійшли в бібліотеку під 
час міської акції “Подаруй 
книгу бібліотеці !”.



Моя мрія



Струни душі

Співаючи пісні життя

І беручи високі ноти,

Не поринай у небуття,

Долай бар’єри і пригоди.

Іди у всесвіт висоти

І не співай фальшиві соло.

Співай, немов ти брат зірок,

Чаруючи усіх навколо.

В своїй душі знайди тепло

І ті чарівні ніжні струни,

Які, хоч скільки літ пройшло,

Ніколи б люди не забули


