
 

 

 





Бібліотекар  

Петрова Лариса Олександрівна 

Освіта – вища, спеціальна. У 1991 році 

закінчила Харківський державний інститут 

культури за спеціальністю – бібліотекар-

бібліограф. До 2004 року працювала на посаді 

завідуючою бібліотекою Кіровоградського 

обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

      В бібліотеці ГНТН  працює 7 років з 

моменту її заснування. У 2010 році присвоєна 

категорія «Провідний бібліотекар першої 

категорії.  

У своїй роботі використовує інформаційно-

комунікативні технології. 

 У 2008 р. отримала свідоцтво про закінчення 

курсів «Основи інформаційно-комунікативних 

технологій» на базі КОІППО ім. Василя 

Сухомлинського.  

 За сумлінну працю має подяки 

управління освіти і науки обласної та міської 

державних адміністрацій, Центрального 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

АПН.  

 



Завдання бібліотеки 

Бібліотека - одна із 
найважливіших ділянок 
роботи школи. Вона 
допомагає реалізувати 
єдину для 
загальноосвітнього 
навчального закладу 
державну програму 
національної освіти і 
виховання учнів, вирішує 
це завдання власними 
методами і засобами у 
загальному плані 
навчально-виховного 
процесу школи разом із 
педагогічним колективом. 

 



Бібліотека ГНТН заснована у листопаді 2004 року. У витоків 

заснування стояла нині працюючий бібліотекар Петрова 

Л.О. На сьогодні у бібліотеці до послуг користувачів 

абонемент та читальна зала на 28 місць, фонд бібліотеки 

становить 8612 примірників паперових носіїв інформації та 

близько 120 примірників аудіо-відео та CD-носіїв 

інформації.  

  В бібліотеці працює один бібліотекар. 



До послуг читачів довідковий 

апарат бібліотеки: 

систематичний та 

алфавітний каталоги, 

систематична картотека 

статей, картотеки: 

«Інноваційні технології в 

освіті», «Для вас, 

вихователі»,«Картотека 

обліку підручників», 

«Картотека обліку 

періодичних видань», 

фонд рефератів, фонд 

тематичних папок, фонд 

довідкових видань, 

пам'ятки читачеві, буклети 

Довідковий апарат бібліотеки 



Статистичні показники роботи 

бібліотеки (2010-11 н.р.) 

До читання залучено 95 % учнів та 

працівників гімназії, або 220 

читачів. 

  Відвідування: 3068 

  Книговидача: 7236 

  Книжкові виставки – 9 

  Масові заходи – 6 

  Бібліотечні уроки - 43  

 



 

 
Цікаву книгу – кожному 

читачеві 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Виконуючи головне своє завдання, бібліотекар у своїй 
роботі активно використовує різноманітні форми 

пропаганди книги, залучення користувачів до читання,  
навчання дітей основам бібліотечних знань. 

В арсеналі роботи наочні та масові форми пропаганди 
книги: тематичні викладки та виставки,  тематичні списки, 
бібліографічні показчики, тематичні вечори, брейн-ринги, 

турніри, літературні ігри, усні журнали та ін. 
 



Наочні форми пропаганди книги: 
виставка одного автора, виставка-запитання, виставка-вікторина, 

виставка однієї книги, виставка-роздум… 



Творча майстерня бібліотекаря 

Показник творчості бібліотекаря гімназії  - це  видані  
власноруч методичні добірки: ” Все починається з мами ”, 

“ Бібліотечні уроки – запорука успішного навчання ”,  

“ Наснилось дитинство ”, авторська програма “ Основи 
інформаційної культури ”, бібліотечна газета “ Бібліобус ”, 

мультимедійні електронні презентації до бібліотечних 
уроків. Бібліотекар є учасником творчої групи 

методичного об’єднання шкільних бібліотекарів міста 



Фонд бібліотеки 

У бібліотеці підібрана література для школярів різних 
вікових категорій. Книги для дітей середнього  шкільного 
віку знаходяться окремо від літератури для учнів  
старшого шкільного віку. Відкритий доступ до художньої 
та навчальної літератури подобається читачам. 

Найцікавіші книги мають рекламні ярлички. Тематичні 
бібліографічні покажчики, які знаходяться на поличках, 
полегшують пошук книг допитливим читачам 



Фонд періодичної літератури 

     На сьогодні бібліотека 

передплачує наступні фахові 

видання:  

 “ Практика управління закладом 

освіти ”, 

 “ Інформаційний збірник МОіНу ”, 

 “ Позакласний час ”, 

 “ Шкільний бібліотечно-

бібліографічний центр ”,   

 “ Шкільний світ ”,   

 “ Шкільний бібліотекар ”,  

 “ Класному керівникові ”,  

 “ Педагогічна майстерня ”, 

 “ Шкільна бібліотека ”,  

 “ Виховна робота в школі ” 



Акція “ Живи, книго! ” 

 

Вже стало традицією 
щорічне проведення 

тижня бібліотеки та тижня 
дитячої і юнацької книги; 
Конкурсу «Живи книго!». 
Завдяки акції «Улюблену 

книгу – бібліотеці: 
книжковий фонд 

бібліотеки постійно 
поповнюється цікавою 

літературою для дітей. У 
2010 році бібліотека 

посіла ІІ місце у міському 
етапі конкурсу-акції  

“ Живи,книго! ” 

 



Учні гімназії активно беруть участь у 

Всеукраїнському конкурсі “Кращий читач року”. 

У 2009 році учень 7-го класу Стьожка Артем 

здобув перше місце в обласному етапі конкурсу 

і виборов право на поїздку до Львова.  

 

 

 



Читачі бібліотеки є учасниками 

Бібліотечні уроки - запорука 

успішного навчання 

      Формування інформаційної 
культури людини триває 
впродовж усього життя і 
особливу роль у цьому процесі 
відіграє бібліотека. Саме вона 
опікується тим, щоб учні 
отримали навички роботи з 
книгою, текстом. Для цього 
щотижня, учні 6-х класів 
відвідують заняття з основ 
“Основ інформаційної 
культури.” Заняття проводиться 
з використанням 
мультимедійних технологій. 
Окрім цього бібліотечні уроки 
проводяться в 5 та 7-х класах 
згідно планів роботи бібліотеки   

 



Бережіть книгу 

Бібліотека проводить кропітку роботу щодо виховання в учнів 

бережливого ставлення до книги. Цю мету ставить бібліотекар 

при проведенні бесід, уроків, занять з курсу “ Основи 

інформаційної культури ”, рейдів перевірок підручників. В 

бібліотеці працює “ Книжчина лікарня ”, де бібліотечні активісти 

продовжують життя книги. 



Якщо в нашій бібліотеці ви не знайшли 

потрібну книгу, зайдіть на сайти 

http://www.ukrcenter.com - бібліотека української 
літератури 

http://lib.misto.kiev.ua - Киевская городская библиотека 

http://www.lit-klass.ru - библиотека классической 
литературы 

http://www.klassika.ru - электронная библиотека 
классической литератури 

http://e-kniga.ru/online.htm - електронна бібліотека 
художньої літератури 

http://www.BIBLOS.org.ua - електронна бібліотека BIBLOS 

http://lib.com.ua - електронна бібліотека 

http://www.biblioteka.org.ua - електронна бібліотека 

http://www.ukrtvory.com.ua - бібліотека школяра 

http://www.KEBU.org.ua - команда Електронних Бібліотек 
України 

 

http://www.ukrcenter.com/
http://lib.misto.kiev.ua/
http://www.lit-klass.ru/
http://www.lit-klass.ru/
http://www.lit-klass.ru/
http://www.klassika.ru/
http://e-kniga.ru/online.htm
http://e-kniga.ru/online.htm
http://e-kniga.ru/online.htm
http://www.biblos.org.ua/
http://lib.com.ua/
http://www.biblioteka.org.ua/
http://www.ukrtvory.com.ua/
http://www.kebu.org.ua/


Перспективи на майбутнє 

В кожній бібліотеці мають 

бути створені всі умови 

для вільного доступу до 

пошуку та отримання 

інформації. 

В планах бібліотеки: 

створення  електричних 

каталогів, баз даних, 

спільного інформаційного 

середовища з іншими 

бібліотеками. 

 


