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Девіз бібліотеки

Бібліотека – море книг,

Бібліотека – храм науки .

Переступайте наш поріг,

Беріть скарби нетлінні в 

руки!

Логотип 

бібліотеки



БІБЛІОТЕЧНИЙ 

ФОНД :

 ЗАГАЛЬНИЙ 

КНИЖКОВИЙ ФОНД –

33498 примірників

 ФОНД  ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ -

18825 примірників 

 ФОНД ПІДРУЧНИКІВ – 14668 примірників 

 ЕЛЕКТРОННІ  НОСІЇ - 5 примірників



 Стаж бібліотечної роботи – 25 років

6 місяців

Липовська  

Лариса  Анатоліївна

Чудовий бібліотекар, 

як чудовий музикант  -

це той, хто додає  до

свого основного

репертуару творчість 

і натхнення!



Цікаву обрала собі я 

роботу, 

Є в ній  тривоги, є і 

турботи.

Є творчий пошук, 

недоспані ночі.

Та гріють душу 

читачів очі!



ПРОБЛЕМНЕ  ПИТАННЯ  

НАД ЯКИМ ПРАЦЮЄ   

ШКІЛЬНА   БІБЛІОТЕКА:

« ФОРМУВАННЯ  ЦІННІСНИХ 

ОРІЄНТИРІВ  ЧИТАЧІВ  В 

УМОВАХ  КРЕАТИВНОГО 

ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

ЗАКЛАДУ»



КАТАЛОГИ  

ТА КАРТОТЕКИ:
 АЛФАВІТНИЙ  КАТАЛОГ

 СИСТЕМАТИЧНА  КАРТОТЕКА СТАТЕЙ 
 КАРТОТЕКА  ПІДРУЧНИКІВ

 КАРТОТЕКА ТВОРІВ   УКРАЇНСЬКИЇ 
ПИСЬМЕННИКІВ

КАРТОТЕКА  ТВОРІВ ЗАРУБІЖНИХ 
ПИСЬМЕННИКІВ

 КАРТОТЕКА ОБЛІКУ ПЕРІОДИЧНИХ  
ВИДАНЬ

КРАЄЗНАВЧА
КАРТОТЕКА 











АКТИВ

ШКІЛЬНОЇ

БІБЛІОТЕКИ БІБЛІОТЕЧНИЙ

ПАТРУЛЬ

РЕДКОЛЕГІЯ

«БІБЛІОТЕЧНИ

ЙВІСНИК»

КНИЖКОВІ

ЛІКАРІ

ТВОРЧА

ГРУПА

«КНИГОМАН»

КЛУБ

БІБЛІОТЕЧНОГ

О

ДОЗВІЛЛЯ

АГЕНСТВО

БІБЛІОТЕЧНОЇ

РЕКЛАМИ

СТРУКТУРА  РОБОТИ

АКТИВУ  ШКІЛЬНОЇ  БІБЛІОТЕКИ



«КЛУБ  БІБЛІОТЕЧНОГО ДОЗВІЛЛЯ»
•Проведення  рекомендаційних бесід, вікторин, конкурсів;

•Надання допомоги при організації та проведенні літературних вечорів;

•Проведення екскурсій у бібліотеці;

•Організація та проведення годин цікавих повідомлень та оглядів 

•періодичних видань



РЕДАКЦІЙНА   КОЛЕГІЯ  «БІБЛІОТЕЧНИЙ  ВІСНИК»



Є у нашій школі двері заповітні,

Ще не всім відомі, та до всіх привітні.

В “Книжковій лікарні”, у новім будинку

Щовівторка працюємо ми не одну годинку.

Хто навчитись хоче книги лікувати,

Приходьте будь ласка, будем вас чекати!

ГУРТОК   «КНИЖКОВІ  ЛІКАРІ»



ГУРТОК   «КНИЖКОВА  ЛІКАРНЯ
АГЕНСТВО  БІБЛІОТЕЧНОЇ  РЕКЛАМИ



ТВОРЧА   ГРУПА  «КНИГОМАН»

Обробка нових 

надходжень у 

бібліотеку

Реєстрація нових

книг, журналів 

та газет

Підшивання нових 

надходжень 

(журналів,газет)



СЕКТОР «БІБЛІОТЕЧНИЙ  ПАТРУЛЬ»

Проведення рейдів 

по перевірці  стану

збереження підручників

Висвітлення на екрані 

змагань  результати 

рейдів перевірок стану

збереження  підручників

Проведення бесід з учнями:

“Звідки до нас прийшла книга”,

“Гігієна читання”



КНИЖКОВІ ВИСТАВКИ:

 Україна починається з тебе

 Обличчя української історії

 Світ, мов мереживо казкове

 Навіки в пам’яті  народу 

 Біля криниці народних традицій

 Голос рідної природи

 Твій вибір – твоє майбутнє

 Волинь – перлина у намисті України

 Письменники земляки



КНИЖКОВО-ІЛЮСТРАЦІЙНІ ІНСТАЛЯЦІЇ:



СТЕНДИ  Й  ПЛАКАТИ  

У ШКІЛЬНІЙ 

БІБЛІОТЕЦІ:



Соціокультурна робота  бібліотеки

“Літературна подорож  стежками

Волинського краю”

“Ми українці – велика родина,

і мова, і пісня у нас  солов’їна”

Я краю кращого не знаю, 

ніж той  в якому проживаю”

“Лесині струни бринять 

крізь віки”



Бібліотечний  калейдоскоп

Виступ на семінарі

шкільних бібліотекарів

В крузі активних

читачів бібліотеки Виступ на семінарі

шкільних бібліотекарів

Юні “Книголюбчики”
Бібліотека – скарбниця знаньГодина цікавих 

повідомлень



Краєзнавство – один з основних 

напрямків  роботи  шкільної бібліотеки

Слайд – розповідь 

“Літературна спадщина

Лесі Українки”

Матеріали з

туристсько –краєзнавчого

напрямку  роботи

Книжково-

ілюстраційна виставка 

“Трагедія голодомору”

“Інсценізація  легенди 

про заснування міста Ковеля

“Екскурсія стежками

“Лісової пісні”







ДЯКУЄМО  

ЗА УВАГУ!


