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Паспорт
Бібліотеки Комунального закладу «Ліцей з посиленою військово-фізичною
підготовкою «Патріот»» Харківської обласної ради
І. Загальні відомості:
Бібліотекар - Литовченко Анна В'ячеславівна
Дата заснування бібліотеки - 15.10.1959 року
Адреса – вул. Горького 13, смт. Есхар, Чугуївський р-н, Харківська обл.
Тел. – 0574630173
Сайт бібліотеки – www.nethouse.ru
ІІ. Матеріально-технічні умови діяльності бібліотеки:
Загальна площа – 253м
Книгосховища – 1 для основного бібліотечного фонду (не поєднаний з
абонементом) та 1 для навчальної літератури
Читальна зала – 1 (на 34 місця)
Оргтехніка - комп'ютер (виходу в Інтернет немає)
ІІІ. Основні показники діяльності бібліотеки:
Основний бібліотечний фонд – 27027 примірників
Періодичні видання – 2060 примірників
Фонд підручників – 3834 примірники
- 9 кл. – 854 підручника
- 10 кл. – 1219 підручників
- 11 кл. – 1308 підручників
IV. Робота з користувачами
Загальна кількість користувачів (станом на 03.01.17) - 185
Учні – 141
Вчителі – 19
Працівники – 25
Батьки – не обслуговуються
Загальна кількість відвідувань – 1730 (за рік)
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Кількість книговидач основного фонду – 1170 (1125 книги та 45 журналів)
V. Інформаційна робота:
Огляд літератури – 6
Рейтинг збереження підручників – 2
Рейтинг читацької активності – 4
Бесіди – 13
Екскурсії в музеї – 3
Масові заходи – 3
Книжкові виставки:
Тематичні – 14
До знаменних і пам'ятних дат – 50
Постійно діючі – 18
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ВСТУП
Читання – це складний процес, який вимагає уваги, напруження,
фізичних та розумових сил, особливо, сьогодні, коли світ, насичений
інформаційно-комунікаційними технологіями, вимагає від людини високого
рівня розумових здібностей та організованої свідомості. Розвиток новітніх
технологій потребує набагато кращого вміння читати, ніж раніше. Це
пов’язано з тим, що в останні десятиріччя стрімко зростає обсяг інформації,
яку необхідно засвоїти для успішної подальшої життєдіяльності. А це,
відповідно, потребує збільшення темпу читання, швидкості розуміння і
прийняття рішення. Тож читання стає основою освіти і самоосвіти людини
упродовж усього життя.
Втрата інтересу до читання –це загальносвітова проблема. Ще 20 років
тому українці відрізнялися своєю начитаністю, тепер своє значення книга
майже втратила. Тому й існують програми з популяризації книг у населення,
які виконують громадські, наукові бібліотеки, але особливу увагу приділяють
сприянню читання шкільні бібліотеки.
З маленької дитини важливо виховати дорослого читача. У ліцей з
посиленою військово-фізичною підготовкою «Патріот» діти вступають вже
із

певним

рівнем

сформованості

читацької

культури,

читацькими

вподобаннями. Наші вихованці – це, перш за все, споживачі електронної,
комп'ютерної інформації, вони більше орієнтовані на віртуальне сприйняття
інформації, а ніж вербальне. Їм потрібно, щоб інформація була яскравою,
короткою, легкою для сприймання. Звідси й головне завдання для
бібліотекаря – викликати в учнів емоційні реакції, бажання взяти книгу. [11]
Саме від сучасних підлітків залежить майбутнє нашої країни, нові
здобутки, розвиток науки та техніки, становлення культури. Література
повинна бути підтримкою у вихованні доброї, мудрої, культурної,
високоосвіченої, духовної, патріотичної нації.
Окрім залучення ліцеїстів до механічного читання, бібліотекар ставить
перед читачами мету: навчитися володіти прочитаною інформацією,
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скористатися нею в потрібну мить. Адже, не зважаючи на створення нових
освітніх програм, курсів, використання в навчально-виховному процесі
новітніх технологій, інноваційних форм роботи, найголовнішим залишається
вміння учнів самостійно знаходити, аналізувати та використовувати
інформацію. Найбільш повно значення книги і читання відображено у
спадщині В.О. Сухомлинського: «Я тисячу разів переконаний у тому, що
успішне навчання у середніх і старших класах залежить, насамперед, від
уміння свідомо читати, - читаючи, думати й думаючи, читати». І бібліотекар
відіграє в цьому провідну роль.
Та й доцільність роботи бібліотеки полягає в її потребі, читацькому
інтересі. Тому для бібліотекаря на сьогодні стоїть першочергова мета:
довести, що читання необхідне, показати учням всі переваги читання,
переконати, що читання – це цікаво. Українські бібліотекарі працюють в
цьому напрямі, обираючи інноваційні форми роботи, вдосконалюючи
традиційні. Пишуть наукові роботи, діляться досвідом, друкують свої роботи
у періодичній пресі, висвітлюють свою діяльність на веб-ресурсах.
У цій роботі розглядаються проблеми сучасного юнацького віку,
потреби старшокласників у засвоєні інформації, формуванні читацьких
інтересів. Описуються форми роботи, які використовуються в ліцеї, методи
рекламування бібліотечних послуг.
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1.

ВІКОВІ ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЮНАКІВ

Дати повне визначення, до якої вікової категорії належать вихованці
ліцею «Патріот», важко. З одного боку, їх вік від14 - до 17 років, їх вміння
знаходитися у колективі, їх цінності пріоритети вказують на те, що це
підлітковий вік. З іншого боку – прийняття рішення навчатися в ліцеї
військово-спортивного профілю, ведення самостійного життя без постійного
батьківського нагляду, сумісне проведення з іншими ліцеїстами часу
цілодобово, самостійне планування режиму навчання тощо вказують на те,
що ці юнаки та дівчата (останні складають 20 % від загальної кількості
особового складу вихованців навчального закладу), які сформувалися як
особистість, знають, чого хочуть досягти в житті, свідомо обрали майбутню
професію.
Цей вік один з відповідальних періодів формування особистості, який
включає усвідомлення сенсу життя та її цілей. Соціальна ситуація розвитку
зумовлюється підготовкою старшокласника до вступу в самостійне життя,
який полягає у виборі професії, у визначенні подальшого життєвого шляху
(продовжити навчання, створити сім'ю, розпочати трудову діяльність тощо).
Звідси – найбільш актуальною особистісною проблемою старшокласника є
здійснення життєвого самовизначення, яке б дало йому в майбутньому змогу
повною мірою реалізувати себе в праці, громадському житті, у сім'ї.
Юнацький вік є головним періодом у формуванні власних переконань і
вміння самостійно будувати свій життєвий шлях, особливо в тих умовах, які
створені у ліцеї, що являє собою навчальний заклад інтернатного типу
(вихованці залишають територію навчального закладу лише під час
звільнення на вихідні, свята та канікулярний час).

Ця вікова проблема

ускладнюється труднощами соціальної перебудови нашого суспільства, зміни
в політичній, економічній, духовній сферах нашого суспільства тягнуть за
собою радикальні зміни в ціннісних орієнтаціях і вчинках людей. [1]
У житті ліцеїстів важливу роль відіграє певний етап, який визначається
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як період виражених соціальних потреб. Головне переживання, яке її
характеризує, – це вироблення власної Я-концепції. З друзями спілкування
залишається інтимно-особистісним, сповідальним. У цей період молода
людина долучає іншого до свого внутрішнього світу: почуттів, думок,
інтересів, захоплень. З найкращим другом (подругою) обговорюються
випадки найбільших розчарувань, пережитих в на даний момент, стосунки із
представниками протилежної статі. Зміст такого спілкування – це реальне
життя, а не життєві перспективи; передана одному інформація досить
секретна. Спілкування вимагає взаєморозуміння, внутрішньої близькості,
відвертості. Воно засноване на ставленні до іншої людини як до самого себе,
в ньому розкривається власне реальне Я. Юність вважається привілейованим
віком дружби. [1,9]
Залишається

актуальним

питання

і

навіть

загострюється

взаєморозуміння з батьками. Це період, коли молода людина продовжує
рефлектувати на свої відносини із сім'єю в пошуках свого місця серед
близьких по крові. Він проходить через відокремлення і навіть відчуження
від всіх тих, кого любив, хто був відповідальний за нього в дитинстві та
підлітковому віці. Це вже не підлітковий негативізм, а часто лояльне, але
тверде відсторонення рідних, які прагнуть зберегти колишні безпосередні
відносини з сином або дочкою. Чого б дитина не досягла, батькам здається,
що вона лише дитина і не може сама про себе потурбуватися. Відтак діти
ховають ці почуття за повною зверхністю і показною самовпевненістю. Вони
звертаються за порадою до ровесників, замінюючи їх думками поради
батьків, спілкування з сім'єю замінюється спілкуванням з тими людьми,
погляди з якими співпадають. [1]
Часто від зміни класу, вчителів, місця проживання, територіального
перебування, загальних правил життєустрою у ліцеїстів виникають стреси.
Не всі ліцеїсти долають адаптаційний період. Деякі вихованці не в змозі його
подолати,

вони

залишають

навчання

в

ліцеї,

повертаючись

до

загальноосвітніх шкіл за місцем проживання. Але такі учні складають всього
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2-3% на рік. Переважній частині учнів звикнути до цих змін допомагає
психолого-педагогічний колектив закладу. Захоплюючись спортом, театром,
музичними заняттями, розважаючись чи сміючись над собою, вони уникають
депресії, розуміють, що можуть впливати на людей і події, і, відповідно,
відчуває гостре бажання довіри, отримання різного роду компетентностей і
особистого авторитету серед однолітків та педагогів.
По відношенню до формування своєї особистості можна виділити дві
групи учнів. До однієї групи належать учні, на подальше життя яких сильно
впливають батьки. Часто і вибір нашого ліцею зробили батьки замість своєї
дитини, бо такий перебіг подій цілком влаштовує учня. Вони не взяли на себе
жодних зобов'язань і не визначилися у своїх цінностях, але знаходяться в
процесі їх активного пошуку. Вони пасивно сприйняли шлях, прокладений їх
батьками. Можна легко здогадатись, що такі люди більш авторитарні і більш
замкнені.
Юнаки іншої з визначеною особистістю переживають кризу і успішно
її проходять. Вони сформували життєві цілі і пріоритети у відповідності до
свого світогляду. Вони, мабуть, відчувають себе дуже дорослими. [2]
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2. ВИВЧЕННЯ ЧИТАЦЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ІЗ ВРАХУВАННЯМ ВІКОВОЇ
ПСИХОЛОГІЇ

Сучасний учень вважає читання заняттям непрестижним, нудним і
зайвим, віддаючи перевагу екранним засобам здобуття інформації.
Ця проблема стала предметом вивчення соціологів, психологів та
педагогів.
Соціологічні дослідження зокрема свідчать, що на першому місці серед
мотивів для читання стоїть прагматичне читання, пов’язане з пошуком
фахової інформації та вирішенням конкретних завдань. Другим мотивом для
читання є бажання відпочити, розважальний мотив, що властиво для молоді,
яка читає детективи, любовні та рідше – історичні романи, щоб зняти
напругу, відсторонитися від проблем життя. На мотиви відвідування
бібліотеки впливають і соціально-психологічні фактори. Чільне місце тут
належить настанові на відвідування бібліотеки, яка формується переважно
родинними читацькими традиціями – сімейним читанням, кількістю книжок
вдома, умовами для читання, звичкою відвідувати бібліотеку з дитинства.
Останнім часом читання набуло ще й статусу супровідного заняття: часто
люди читають у транспорті, під час подорожі і відпочинку, навіть під час
обідів тощо. [3]
Інтерес до читання, з одного боку, є складним психічним утворенням,
що характеризується ситуативною чи стійкою мотивацією, скерованістю
уваги, емоційно-пізнавальною активністю, а з іншого – формою вияву
задоволення читацькою діяльністю.
Із погляду психології читання – процес глибоко особистісний, що
ґрунтується на індивідуальному сприйнятті прочитаного. Одна й та ж книга
може викликати у різних читачів неоднакові думки й почуття. По-різному
оцінюються історичні факти та літературні твори. В результаті з’являється
потреба обговорити прочитане, осмислити нову інформацію, поділитися з
іншими своїми думками, посперечатися. Саме тому обговорення прочитаного
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– один із найпотужніших стимулів для розвитку людини, ефективний засіб її
самоствердження як особистості. Тому комунікативний підхід до визначення
книги як засобу соціального спілкування має бути використаний педагогами
повною мірою. [4]
Основні методологічні положення про читацький інтерес дитини, які
повність підтверджують читацьку культуру ліцеїстів «Патріот»:
– читацькі інтереси учнів проявляються, насамперед, у позитивному
ставленні їх до читання, у прагненні ознайомитися із змістом твору як
джерелом нових знань і переживань;
– у читацькому інтересі проявляються пізнавальні, емоційні і вольові
властивості особистості;
– читацькі інтереси можуть мати епізодичний або стійкий характер;
– для підтримки читацького інтересу дитини необхідно постійно
створювати умови, за яких вона не може не читати;
– віковий підхід до формування читацького інтересу передбачає не
лише врахування особливостей, які проявляються на конкретному етапі
розвитку дитини, але з перспективою на майбутнє;
– потяг до читання проявляється активно, якщо його не тамувати
штучно;
– мотивом читання (крім програмового матеріалу) є читання як процес;
– еволюційний шлях поступового формування читацьких інтересів
залежить від вікового розвитку дитини - від нижчого рівня читацьких
можливостей до більш розвиненого;
– соціально-психологічні особливості дітей-читачів проявляються
більш суттєво, ніж індивідуально-типологічні, зокрема, до 14 років;
– соціально-педагогічні умови (вчителі, родина, однолітки, наявність
сімейних бібліотек, рівень сімейного достатку, тип поселення, кількість
книгарень тощо) мають безпосередній вплив на формування читацьких
інтересів дітей та підлітків. [4]
Якщо поділити вихованців ліцею за типами особистості на екстравертів
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та інтервентів, можна побачити відмінності за формами світосприйняття. Для
екстpавеpтної установки хаpактеpна залежність суб'єкта від об'єкта, тобто
інтерес до читання виникає безпосередньо під впливом друкованого видання:
його зовнішнього вигляду, якості шрифту, зручності у користуванні,
цікавості матеріалу, доступності чи, навпаки, недоступності видання. Для
інтpовеpтної установки об’єктом уваги є сам суб’єкт, його інтелектуальні,
освітні, естетичні потреби.
Сеpед екстpавеpтів та інтpовеpтів pозpізняються чотиpи гpупи з
вираженими певними здібностями: розумовими, сенсоpними, емоційними,
інтуїтивними. Похідними від них є типи, які К.Юнг назвав «мpійниками»,
«пpовидцями», «фантазерами», «художниками». [4]
Так дитина юнацького віку читає з вибором, головним чином з цікавих
для нього питань. Коло його читання розширюється за рахунок соціальнополітичної та наукової літератури. Готуючись до написання твору, виконання
завдання, старшокласник уже самостійно обирає потрібну йому літературу,
може написати список потрібних книг. Він замислюється над вибором
професії та обирає літературу за необхідним профілем. Так в нашому ліцеї з
військово-спортивним профілем навчання не обходиться без вивчення
світових та громадянських війн. Для цього віку залишається зацікавленість у
пригодницькій літературі, фантастиці.
Але зараз лцеїста цікавлять не тільки пригоди та подвиги героїв. Він
хоче знати, як створювався характер героя, який його життєвий шлях був
перед тим, як він став героєм. Учень вступає в доросле життя та шукає в
книгах відповіді на питання, які його тривожать: як виховувати в собі силу
волі, як стати людиною, яку будуть цінувати та поважати, чи кожен може
стати героєм і що для цього треба зробити? У цьому віці, обираючи художню
літературу, дитина часто користується критикою та рецензією в першу чергу
з Інтернету, журналів.
Для виявлення читачів-енциклопедистів, читачів-ліриків, читачівромантиків, любителів фантастики та пригод, читачів певного автора, певних
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улюблених жанрів допоможе бібліотекарю моніторинг читацьких уподобань.
У бібліотеці використовуються наступні методи вивчення читацьких
інтересів:
- міні-опитування: теми опитування були такими – «За що я люблю
фантастику», «Книга, яка мене вразила», «Найкращі книги про
дружбу»
- міні-анкетування: теми анкет були такими «Щоб ви порадили мені
прочитати», «Які емоції у вас залишили прочитані книги»
- перевірка читацьких формулярів. (після аналізу вподобань учнів кожну
чверть у бібліотеці створюється рейтинг читацької активності серед
учнів, а також ведеться книга читацьких уподобань ліцеїстів
«Переможець в номінації «Мене найбільше читають»»).
- анкетування читацької культуру в сім'ї учнів. (Анкети надсилаються
батькам через освітньої онлайн-платформу «Школа+»).
Питання «що читають, хто читає і чому?» турбують не тільки
бібліотекаря, для визначення діяльності роботи бібліотеки. Цим питанням
турбуються і психологи, і вчителі, центри культурних досліджень, і
незалежні компанії тощо. Дані цих досліджень збігаються з аналізом власних
досліджень бібліотекаря ліцею. Так було виявлено, що читацький інтерес
напряму

залежить

від

політичного,

соціально-економічного

та

соціокультурного положення в суспільстві. [3]
Щодо читання книг, не пов'язаних з навчальним процесом, то вже
кілька років серед молоді популярними є книги в жанрі фантастики, в останні
роки його різновидом – фентезі. Юнаки нашого ліцею виділяють такі книги в
цих жанрах: Пьєр Буль «Планета обезьян», Джон Толкін «Хоббит», Роберт
Сальваторе «Незримый клинок», К.С. Льюіс «Хроники Нарнии», Роджер
Желязни «Хроники Амбера», Герберт Уелс «Война миров», О.Беляєв
«Голова професора Доуэля».
Розважальні жанри (детективи, пригоди, романи) займають друге
місце. Серед них популярні – Жюль Верн «Таинственный остров», «Двадцать
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тысяч лье под водой», «Вокруг света pза восемьдесят дней», Фенімор Купер
«Зверобой», Майн Рид «Всадник без головы», «Белый вождь», Джек Лондон
«Мартин Иден».
Класичною

літературою

цікавляться

рідко.

Ф.М.Достоєвський

«Униженные и оскорбленные», О.Дюма «Три мушкетера», В.Шекспир
«Король Лир».
Щодо літератури, яка стосується навчальних програм, для підготовки
уроків, то на першому місці виділяються твори українських та зарубіжних
авторів, на другому – література з історії, на третьому – природничі науки, на
четвертому – мовознавство.
Так, як профіль нашого навчального закладу військово-спортивний,
окремо

виділяємо

твори

історичного

напряму.

Юнаки

цікавляться

художньою літературою, в якій зображені події козацької доби, світових та
громадянських війн, політичні репресії. Серед них найбільш популярною є
книги Еріх Марія Ремарка «На західному фронті без змін», М.Островського
«Как закалялась сталь?», І.Багряний «Сад Гетсиманський», М.Шолохов «Они
сражались за Родину», «Судьба человека», Алістер Маклін «Одиссея
крейсера Улисс», Е.Хемінгуей «По кому подзвін?».
У бібліотеці художньої літератури російської мовою більше, ніж
українською, тому за результатами аналізів, учні читають більше твори
російською мовою (зазвичай стосується зарубіжних творів). Але це більш
зумовлено тим, що більшість книг бібліотечного фонду становить література,
видана в роки Радянського Союзу.
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3. ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ТА ЧИТАЦЬКОЇ
КУЛЬТУРИ

Читацька культура – це сукупність знань, умінь та почуттів читача, які
дозволяють йому повноцінно та самостійно засвоювати інформацію.
Читацькі уміння і навички (культура читання) виховуються упродовж
усього життя особистості. Але фундаментом організації та розвитку
читацької діяльності людини разом із родинним вихованням є уроки читання
в початковій школі та літератури у середній та старшій школі.
Для формування читацької культури у ліцеїстів бібліотекар ставить
перед собою триєдину мету:
Формувати:
 навички структурно-змістовного аналізу тексту: здатність учнів
розуміти смисловий підтекст літературного твору, розмірковувати над його
змістом, аналізувати та критично оцінювати художній твір, співвідносити
текст із особистим життєвим досвідом, висловлювати власну думку,
ставлення до прочитаного, формулювати гіпотези, висновки і, головне, –
використовувати прочитане в різних навчальних та життєвих ситуаціях;
 здатність бачити кожний конкретний твір у літературному,
культурному та історичному контекстах; навчати школярів визначати
національну своєрідність і загальнолюдську значущість творів світової
літератури, зокрема у зіставленні із творами української літератури та інших
видів мистецтва;
 потребу в читанні літературних творів, здатність насолоджуватися
мистецтвом слова.
Розвивати:
 усне і писемне мовлення учнів, а також їхнє мислення (образне,
асоціативне, абстрактне, логічне, критичне тощо);
 творчі здібності, культуру спілкування;
 уміння і навички учнів сприймати, аналізувати й інтерпретувати
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літературний твір у культурному контексті, у зв’язках з іншими видами
мистецтва,

в

аспекті

актуальних

питань

сучасності

й

становлення

особистості.
Психологи визначають процес читання як глибоко особистісний. Читач
сприймає художній твір суб’єктивно, на основі власних почуттів та
життєвого досвіду. Тому ціннісно-орієнтаційний аспект читацької культури і
полягає у сформованості читацьких інтересів, виробленні індивідуальних
естетичних вподобань і покликаний зробити читання творчістю.
Крім того, кожен активний читач прагне до спілкування, обміну
враженнями від прочитаного. Для задоволення цих потреб у педагогічному
арсеналі має бути широкий спектр інтерактивних методів вивчення
літератури:
- колективний, полілогічний аналіз проблематики прочитаного твору;
- бесіда за прочитаним;
- дискусія;
- диспут;
- рецензія на прочитаний твір;
- відгук про самостійно прочитану книгу автора;
- твір-роздум на задану тему ;
- літературні порт фоліо;
- електронні презентації;
- колективні літературні вернісажі;
- вести тощо.
Пам’ятаючи про те, що кожна дитина має право на власне бачення тієї
чи іншої проблеми, образів твору і реагує на прочитане глибоко
індивідуально, по-своєму сприймаючи і авторський стиль, і поетику твору,
бібліотекар має всі умови для самовираження кожної дитини.
Працюючи

із

старшокласниками,

перевагу

варто

надавати

індивідуальним та мікрогруповим формам організації навчальної діяльності
над колективними.
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Загальновідомо: дитина глибше усвідомлює і запам’ятовує не те, що чує,
а те, що говорить перед широким загалом. Більше того, після прочитання
художнього твору у ліцеїста формується індивідуальна читацька позиція, яка
задля підтримки потреби у читанні мусить бути оприлюдненою.
Оголошуючи свої читацькі погляди, переконання, сприймаючи у
відповідь судження інших про той чи інший твір, читач ніби стає співавтором
твору. Власне, усі без винятку твори - по суті інтерактивні, спрямовані на
«діалог» із читачем, тому процес аналізу прочитаного твору мусить бути
інтерактивним. Отже, формат діалогу, дискусії, диспуту, полеміки чи дебатів
має якісні переваги над лекцією чи розповіддю бібліотекаря, якою б
емоційно насиченою чи ілюстрованою вона не була. [5]
Етапи зрозуміння змісту твору, цілісно-орієнтовної ідеї, реалізуються
перш за все через бесіду учня та бібліотекаря. Бібліотекар питаннями «Як ти
гадаєш?», «А чому так сталося?», «Які моральні якості головного героя
зустрічаються в сучасному суспільстві?» може допомогти читачеві зрозуміти
задум автора, зрозуміти ідею твору, зрозуміти яке місце в сучасному світі
займає конкретний твір. Якщо дитина зрозуміє про що йдеться мова в тексті,
вона зробить висновок що недарма витратила час на читання.
Проводячи бесіди з учнями бібліотекар зацікавлює читачів не тільки
змістом твору, а ще й цікавими фактами з життя авторів, чи написання книги.
Наприклад, розповідями:
«А чи знаєте ви, що прототипом головної героїні роману Л.М. Толстого
«Анна Кареніна» стала донька О.С. Пушкіна – Марія. Але на відмінну від
Анни, Марія не закінчила життя самогубством і дожила до 86 років. Вона
відповіла відмовою на залицяння Толстого»;
«А чи знаєте ви, що В Еміля Золя було дві дружини: одна офіціальна, а
інша мати його дітей. Попри зради чоловіка його дружина зуміла знайти
порозуміння з коханкою, виховала його дітей та піклувалась про них до кінця
своїх днів»;
«А чи знаєте ви, що Генрік Ібсен, автор «Лялькового дому», ненавидів
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свого шведського колегу, але й писати свої твори він не міг, якщо не
дивиться на його зображення. Тому Ібсен повісив над письмовим столом
його портрет….».
Така інформація приваблює дітей, спонукає до додаткового прочитання
біографій, інших творів.
Наступним у формуванні читацьких умінь і навичок є етап практичної
діяльності, що передбачає самостійність у опрацюванні тексту, здатність
інтерпретувати його, усно і письмово висловлювати свої роздуми стосовно
того чи іншого літературного явища. Для реалізації цих умінь підходять
дискусії. Коли два або більше учнів можуть вже без допомоги бібліотекаря
вміло довести свою точку зору щодо прочитаного твору, аргументуючи
конкретними фактами, цитатами.
Також бібліотекар може провести з учнями вікторину «Так чи ні».
Наприклад, за твором «Майстер та Маргарита»: «До свити Воланда входили
– Бегемот, Гелла, Коровьєв, Азазелло, Фагот? (Ні Фагот це і є Коровьєв)», ще
питання «Фагот пострілом із пістолета викликав дощ з червонців?» (Так), «З
під коліс трамваю вискочила голова Берліоза?» (Так) тощо. Такі питання
виховують уважність учнів, швидкість думки, пропагандують уважність під
час читання.
Для формування в учнів навичок швидко та правильно знаходити
інформацію в тексті учням пропонується гра «100 великих». За змістом книг
«100 великих художників», «100 великих катастроф», «100 великих згадок
історії» та інших, формуються картки із завданнями. Наприклад, відповідь на
питання «Алмазные горы – самый прекрасный уголок Чосона. Что значит
“чосон” в переводе с корейского?» треба шукати в книзі «100 великих чудес
природы». У змісті треб знайти статтю відповідно до питання, в цьому
випадку «Алмазные горы», а в тексті шукати слово «чосон». Знайшовши це
слово, прочитати речення, а можливо, й абзац, щоб знайти відповідь на
питання. Так учні можуть умовно розподілити всі питання на ті, що
стосуються природи, історії, катастроф, картин, постатей тощо. Також вони
18

можуть зрозуміти, за якими основними ознаками треба шукати відповідь:
Якщо у питанні стоїть «В якому році…» - в тесті треба шукати цифри, тобто
рік; якщо «Хто така Жанна Самарі…» - в тексті шукають саме ім'я та
прізвище, а інколи на навіть просто перші великі букви Ж С.
Звичайно, щоб реалізувати ці етапи формування читацьких інтересів та
читацької культури, потрібно, щоб учень взагалі завітав до бібліотеки. А
бібліотекар, в свою чергу, повинен своїми якісними та професійними
якостями привчати любов до читання у дітей. Кожен бібліотекар
використовує у своїй роботі різні форми, головне щоб дитина зрозуміла що
читання – це корисно та цікаво. [5]
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4. ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ

Від наймолодшого до найстарішого, люди все частіше звертаються до
новітніх інформаційних технологій – радіо, телебачення, Інтернет. Але
читання не повинно відходити на задній план порівняно з інформаційнокомунікативними технологіями.
Тут доречно було б згадати випадок, пов'язаний з видатним вченим і
фантастом Айзеком Азімовим, автором майже 500 широко відомих книг.
Звертаючись до аудиторії спеціалістів-комп'ютерщиків, він завів мову про
ідеальну інформаційно-пошукову систему: «Використання її має бути
доступним для кожного, в тому числі й для тих, хто не має для цього
спеціальної підготовки; вона має бути портативною; для неї не треба ніякого
зовнішнього джерела енергії, інформація повинна зберігатися постійно і не
знищуватися при вимиканні системи. Про що йдеться?». Аудиторія
задумалась. Витримавши ефектну паузу, вчений відповів на своє запитання
сам: «Сподіваюся, ви здогадалися, що це просто книга». [2]
Читання – дуже специфічна форма мовного спілкування людей, яке
відбувається за допомогою друкованих чи рукописних текстів. Читання – це
не однобічний вплив на читача, що виражається в пасивному сприйнятті
змісту тексту. Ні, йде активна взаємодія між автором та читачем. Якщо
порівняти читання з іншими видами суспільних комунікацій, то перш за все
треба відзначити особливу знакову систему друку, яку можна зберігати та
тиражувати. При цьому процеси використання можуть не співпадати з часом
виготовлення текстів, можуть тривати протягом декількох століть. Читання
не обмежує користувача умовами місця та часу. Читач вільніший і
активніший і в процесі сприйняття, ніж радіослухач або кіноглядач. Читання
– більш творчий процес, більш ефективний засіб виховання та навчання, ніж
аудіовізуальні види комунікацій.
Вже у 1986 році було експериментально доведено, що читання –
практично обов'язкова передумова для сприйняття всіх інших засобів
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інформації, в т.ч. телебачення. Доросла людина потребує читання для
розуміння інформаційних текстів і повідомлень на аудіовізуальних носіях
інформації. Тому у дітей достатньо причин брати до рук книгу. [2]
Захопити людину читанням – завдання непросте. Масова робота – один
із шляхів досягнення цієї мети. Останнім часом форми масової роботи в
бібліотеках зазнали значних інновацій. Крім традиційних методів з'являються
нові, завдяки яким у читачів формується сприймання бібліотеки, як життєво
необхідної для навчання, дозвілля і розвитку. Завдяки актуальному змісту,
творчому підходу та нетрадиційним назвам здатні привертати до себе увагу
користувачів бібліотек. [6]
Після вивчення читацьких інтересів учня, перш за все бібліотекар
використовує у своїй діяльності рекомендації літератури. Такі рекомендації
можна поділити на декілька груп. Група «авторитет» - рекомендація
художнього твору відомого автора, або ця книга набула широкого світового
значення, можливо, екранізувалась, має відгук відомої людини тощо.
«Інтрига» - ця рекомендація, коли учневі зачитується маленький, але дуже
цікавий уривок твору, інколи інтригуючим може стати анотація. «Читач –
читачеві» - коли учневі розповідається відгук іншого читача, розповідається,
чому сподобалась або ні іншим читачам нашого ліцею.
Для роботи з юнаками бібліотекар ліцею виділяє для себе різні як усної
та презентабельної форми роботи. Один з найпоширеніших та систематичних
залишаються книжкові виставки. У книжкової виставки є свої переваги
перед іншими формами роботи: навіть ті читачі, які не полюбляють
самостійно шукати книжки у каталогах, обов’язково зупиняться біля добре, зі
смаком

оформленої

виставки.

Саме

книжкові

виставки

створюють

позитивний імідж бібліотеки.
В бібліотеці проходять:
- тематичні виставки, присвячені визначним датам або предметним
тижням, місячникам («25 років незалежності», «Роками незламний дух
патріота», «Живи та квітни, Харківщино», «Не нашкодь собі»;
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- персональні: до дня смерті чи дня народження вітчизняних та
зарубіжних письменників, акторів, драматургів, історичних постатей,
музикантів, художників;

- для підвищення загальноосвітнього та культурного рівня учня,
присвячені датам міжнародного та всеукраїнського значення - «День лікаря»,
«День українського кіно», «День інваліда», «День прав людини» тощо;
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- виставка-вернісаж:

на

виставці

представлені репродукції, фото картин, а
також книги про художників – І.Ю Рєпіна,
Пабло Пікассо, Катерини Білокур тощо.
- Виставка-реквієм: оформляється для
вшанування пам'яті днів скорботи - «Ніхто
не забутий. На попіл ніхто не згорів…»,
«Дзвони

Чорнобиля»,

«Скорботний

тридцять третій..» тощо;

- виставка періодичних видань: в основному це виставка видань,
призначених для дітей – журнал «Військо України» та газета «Україна
козацька»;
Щоб привернути увагу до цих виставок, бібліотекар намагається цікаво
їх оформити. Якщо це виставка присвячена ювілейній даті автора, окрім книг
його творів, може бути розміщено перелік екранізацій його творів, можливо,
навіть кадри з цього фільму. У світі інформаційних телекомунікаційних
технологій ймовірність того, що дитина бачила цей фільм, велика. Інколи
використовуються підручні засоби - вирізані фігурки героїв, речі побуту,
прикраси тощо. Дитину привертає увагу саме незвичність та кольоровість –
саме на це робимо ставку при оформленні книжкових виставок. З метою
привернення уваги старшокласників до читання та полегшення пошуку
необхідних видань в бібліотеці пропонуємо оформити книжкові виставки, які
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викликають у читачів емоції, не залишають їх байдужими. Теми таких
виставок можуть бути «Новий час – нові книги», «Її велич українська Книга»,
«Мініатюрні книжечки», «Нобелевські лауреати» тощо.
Останнім часом популярними стають бібліотечні інсталяції. Є
перейнятий досвід інших бібліотечних працівників та власний. На Новий рік
у 2015-2016 роках була створена новорічна ялинка з книг, які мали зелені
обкладинки. На день Святого Валентина була виставка «літаючих» книг про
кохання. Ідеї створення цих виставок були перейняті від Харківської
обласної дитячої бібліотеки.

Цього року в бібліотеці діє новорічна лотерея «Обери собі розвагу».
Дитина

методом

випадкового вибору, обирає
собі жанр, в якому повинна
взяти книгу на новорічні
канікули.
книгу

Яку

в

ліцеїсти

конкретно

цьому
обирають

жанрі,
самі.

Зацікавлює

дитину

насамперед

факт
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несподіванки та інтриги. Окрім просто популяризації читання, такий аукціон
ще й популяризує різні жанри творів. Всього у новорічних шкарпетках 7
жанрів фентезі, наукова фантастика, пригоди, історичні романи, любовні
романи, детектив, гумористичні повісті та фейлетони.
У бібліотеці проводяться лекції, екскурсії. Традиційною стала екскурсія
для новоприбулих ліцеїстів до
музею книги. У цій екскурсії
розповідається про створення та
становлення книг, друкарень, їх
розвиток

від

найперших

сучасних.

Завдяки

старшокласники
самостійно

до

експонатам

мають

порівняти

змогу
сучасні

книги з старовинними. Також до
уваги вихованців ліцею представляються книги, подаровані авторами (з
дарчими написами). Такі автори, як Олесь Гончар, Борис Васильєв, Дмитро
Павличко, Веніамін Каверін та інші, подарували на згадку книги зі своїм
підписом. На екскурсії розповідаємо, хто з письменників приїжджав до
ліцею, проводив літературні вечори.
До

Дня

писемності

була

української
проведена

екскурсія, під час якої діти
аналізували

букварі

Івана

Федорова та Тараса Шевченка,
копію підручника з української
граматики 1951 року, читанки
українською мовою 1852 та 1918
років та

інші книги даного

спрямування.
Постійно проводяться бесіди Залежно від теми та змісту бесіда сприяє :
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- вихованню моральних цінностей – «Принцип толерантності», «Умій
володіти собою», «Важка дорога до зірок» тощо.
- правової обізнаності – «Ти і закон», «Дотримання законів України обов'язок кожного громадянина», «Пастки Інтернету» тощо;
- розвитку духовної, культурної та здорової людини – «Знай, люби
бережи», «Здоров'я – це скарб», «Чим небезпечні наркотики?» тощо.
Під час бесіди «Як стати другом» розповідалось про цінність дружби,
обговорювалось, які особистісні якості повинні мати друзі, давалися поради,
як знайти друга та утримати з ним дружбу. Під час бесіди «Успіх залежить
від нас самих» разом з учнями встановлювали причини, які заважають
вчитися, обговорювали правила підготовки до уроку, налагоджування
режиму самопідготовки та вільного часу. Метою бесіди «Шкідливий дим
осені» було не тільки розповісти про екологічну проблему при спалюванні
листя, а й те, як забороняється спалювання рослинних залишків законом.
Діти активно беруть участь у дискусіях. Наприклад, до Міжнародного
дня відмови від куріння, учням треба було навести аргументи за виробництво
тютюнових виробів та проти. Виявляли причини куріння серед молоді, що
впливає на збільшення курців та акцизів на тютюнопаління. Під час дискусії
«Щаслива сім'я» обговорювали сімейні ситуації, виявляли слабкість
характеру,

моральні

вади,

особистісні

якості

тощо.

Такі

дискусії

допомагають учню розвивати навички спілкування, відмовитися від слівпаразитів, навчають грамотно відстоювати свою точку зору, формують
компетенції переконливості у доведенні своєї точки зору.
Ефективність бесід та дискусії полягає в тому, що діти активізують свої
знання, стають охочішими до спілкування, бібліотекар стає для учнів другомпорадником. Під час таких заходів часто використовуються фрази
«Прочитавши в журналі таку інформацію, можна зробити висновок…», «В
одній книзі написано, що ….», «Автор книги... має іншу думку, послухайте
її», «В довіднику з історії написано», «В енциклопедії значиться що…». Такі
вислови впливають на популяризацію книг та журналів.
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Постійно діє рейтинг читацької активності, який оновлюється кожну
навчальну чверть. Перше місце цього рейтингу посідає учень, який почитав
найбільшу кількість книг за період навчання в ліцеї, потім в порядку
зменшення розподіляються інші місця. Всього місць може бути до 15, а дітей
які входять до цього списку близько 30. Інший рейтинг порівнює читацьку
активність серед взводів, обчислюється він в процентному співвідношенні –
кількість всіх книг підрахованих з формулярів окремого взводу ділиться на
кількість учнів у взводі. Такі рейтинги слугують стимулом для учнів. Ті
ліцеїсти, які посідали перші місця в попередній четверті, намагаються
утримуватись на цій позиції упродовж року. Ті учні, які не посіли перші
місця, намагаються збільшити кількість прочитаних книг та піднятися на
декілька місць вище. Ну, і, звичайно, ті учні, які взагалі не потрапили до
цього рейтингу, стають активнішими та збільшують свій обсяг взятих книг у
бібліотеці. Ці рейтинги вивішуються на стенді, і кожен учень має змогу
порівняти показники інших зі своїми прагненнями.
Найактивнішим читачам бібліотекар радить вести літературний
щоденник. До цього щоденника можна записувати не тільки інформацію про
прочитані книги нашої бібліотеки, а й з інших книг, з інших бібліотек. Форма
таких щоденників може бути довільною, але бібліотекар рекомендує зробити
відділ, куди треба записувати основні проблеми, які висвітлюються в цьому
творі та що найбільше запам’яталось (конкретні ситуації, зображення героїв,
їх вислови тощо). Особливо знадобляться вони тим учням, які читають у 10
класі твори, що за навчальною програмою будуть вивчати в 11 класі, або
якщо книга прочитана на канікулах. У літературні щоденники можна
записувати відомості про книгу, прочитану поза навчальну програму,
виділити для себе улюблених письменників, самостійно порекомендувати
книгу другу, згадати та розповісти іншим, про що твір.
Під час міжнародних подій у бібліотеці проводяться інформаційні
години. Так до Дня людей похилого віку та ветеранів бібліотекар розповідає
про створення та особливості відзначення цього свята. Така форма роботи не
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тільки сприяю інформаційному та всебічному розвитку дитини, а й залучає її
до співпраці. Ліцеїсти залюбки діляться щойно отриманими знаннями з
приводу цього свята зі своїми однолітками, вчителями. З бібліотекарем може
поділитися своєю раніше набутою інформацією. Години цікавої інформації
проводилися в День лікаря, День телебачення, День створення організації
«Грінпіс», День захисту тварин та інші.
Нещодавно

започатковані

засідання

Пошукового

клубу,

які

відбуваються напередодні знаменних та пам'ятних дат. Так темою першого
засідання, присвяченого Дню партизанської слави, була «Юні підпільники».
Завдання ліцеїстів було знайти дані та написати доповідь про партизан та
підпільників, вік яких на момент Другої світової війни був від наймолодшого
до 20 років. Учнями були опрацьовані книги, веб-ресурси та створенні
рекомендаційні списки літератури для читання ліцеїстами. Не про всіх
підпільників діти могли зібрати достатньо інформації, тому до шкіл
Сахновщинського району та Краснокутського були направлені листи з
проханням допомогти знайти документи, в яких описувалось життя та
діяльність дітей партизан. Учасники засідання були вражені патріотичним
ідеями та діяльністю юних підпільників. Метою засідання до Дня Захисника
Вітчизни було створити списки захисників Харківської області, починаючи
від Першої світової війни, та захисників, які на сьогодні знаходяться в зоні
АТО. На засіданні, присвяченому Дню пам'яті жертв голодомору, ліцеїсти

знайомилися з книгами та статтями відповідно цієї теми. До Дня Збройних
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сил України ліцеїсти підготували листівки, загальна тема яких була «Новітня
зброя України». Ці листівки використовувалися для оформлення книжкової
виставки. У 2017 році планується провести ще три засідання, теми яких
«Соборність та Харківщина», «Харківські ліквідатори аварії на ЧАЕС»,
«Герої війни. Назви вулиць у Харкові».
В актовому залі нашого ліцею проводились віртуальні подорожі. В
одній з таких подорожей, яка мала назву «Читання – шлях до успіху», за
допомогою слайд-шоу діти могли подивитися на бібліотеки світу, прослухати
інформацію про них. На фото була представлена незвична бібліотека КанзасСіті у формі книг, у Китаї - у формі скляного муру та інші бібліотеки. В
іншій віртуальній подорожі «Храм мудрості наук», велась розповідь про
історію бібліотек від минулого до сьогодення. Згадувалися шумерійські
домашні бібліотеки, єгипетські з каталогами на стіні, афінська бібліотека при
школах для хлопчиків, середньовічні бібліотеки у монастирях, бібліотека
Британського

музею,

бібліотека

Ярослава

Мудрого,

бібліотека

ім.

В.Г.Короленка у Харкові та інші. (додаток 1, 2)
Дуже ліцеїсти полюбляють вікторини. Вікторини можуть складатися на
різні теми. Наприклад, вікторина «Екранізовані книги», у вигляді презентації,
зіставлена з малюнку (тобто кадру з фільму) та питання «Як називається
книга? Хто автор?». Кадри були використані з фільмів «Три мушкетери»,
«Парфюмер», «Гаррі Поттер», «Вій», «Двеннадцать стульев», «Властелин
колец», «Зелена миля»,

«Вокруг света за

восемьдесят дней», «Мастер и Маргарита»
тощо. Або схожа вікторина «Книжкові герої»,
що

складається

з

фото

пам'ятника

літературному герою та питання «Хто це такий?
З якого твору? Хто автор?». Діти відгадували
Гулівера, Мері Поппінс, Барона Мюнхгаузена,
Робіна Гуда, Алісу з країни чудес, Мийдодира
29

та інших. Мета таких вікторин – змусити активізувати свої знання та
отримати нові, адже інколи діти не знають, що є такий автор, чи є така книга,
чи фільм або пам'ятник. Переможці вікторин нагороджуються. (додаток 3)
Вікторина, присвячена до Дня української писемності й мови, містила
питання, пов’язані із суржиком. Дітям потрібно було записати правильні
форми слів та звернень поряд із вживаних поширених слів-суржиків.
Наприклад, замість «На протязі року» - «Протягом року», «Уволився» «Звільнився», «При вашій допомозі» - «З вашою допомогою» тощо. Така
вікторина корисна для дітей тим, що вона навчає правильному мовленню,
популяризації рідної мови, очищення від суржику, а також корисна для
бібліотекаря – за результатами можна визначити рівень словникового запасу
учнів, їх мовного розвитку.
Новітньою формою роботи у бібліотеці цього року став бібліотечний
квест. Він проводився у рамках Всеукраїнського місячника шкільних
бібліотек. Мета цього квесту: ознайомити учнів із бібліотекою, залучати
дітей до читання, вести пропаганду літератури загалом та особливо
бібліотечного фонду ліцею, розширити кругозір учнів. Учням необхідно було
знайти конверти із завданнями. Такі конверти знаходилися у різних відділах
книгосховища та містили завдання відповідно до відділу.Наприклад, у відділі
мовознавства завдання було у вигляді вікторини з мови (за кожну правильну
відповідь команда отримувала літеру, з яких складала назву наступного
відділу та назву книги, в якій знаходилось наступне завдання). У конверті із
завданням-асоціація

знаходилися

картки

із

зображеннями,

фото,

ілюстраціями. Треба було відгадати, що об'єднує ці картинки між собою та
відгадати зашифрованого автора. Інший конверт мав завдання-відповідності,
опис відомої картини художників треба було зіставити з фото цих картин,
або зіставити ім'я та прізвище відповідно до роду діяльності, або ім'я героя з
його назвою. Переможцем стала команда дівчаток, яка пройшла всі завдання
з мінімальним часом. Цікавим цей квест був завдяки завданням, які мали
різні форми та охоплювали різні теми, а також його місце розташування –
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книгосховище. Так як у бібліотеці немає вільного доступу книжкового
сховища, дітям було цікаво вперше потрапити до нього, а також побачити
об'єм книжкового фонду. Усі учасники отримали задоволення. Розробка
квесту була надіслана для друку до журналу «Шкільний бібліотекар» .
(додаток 4)

У масових заходах використовуються відеофільми на тему читання.
Одне добре, коли бібліотекар популяризує читання, а інше коли це ж саме
сказали з екрану, це ефективніше. Так бібліотекарем використовуються
відеоролики «Що читають знаменитості», літературний сталкер «Почему
нужно читать книги», випуск «Ералаш» «Цікава книга», мультфільми «Маша
і ведмідь» та «Грицьові книжки», фільм «Незвичайні бібліотеки світу» тощо.
Постійно
інформація

розміщується
на

веб-сайтах

(навчального

закладу,

персональному
бібліотекаря

сайті
та

освітній

онлайн-платформі
«Школа+»).

Там

же

розміщуються оголошення про
конкурси, фото-звіти роботи бібліотекаря. Окрім цього на персональному
сайті бібліотекаря, виставляється

інформація щодо ювілярів місяця,

фотогалерея, інформація для всебічного розвитку тощо.
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5. СПІЛЬНА РОБОТА БІБЛІОТЕКАРЯ ТА ВЧИТЕЛЯ

Важлива роль бібліотеки полягає у здійсненні методичної допомоги
педагогам, адже бібліотека має все необхідне для роботи з новими
методичними доробками, розробками, ідеями щодо навчання і виховання
молоді. В цілому робота бібліотеки ліцею спрямована на оптимізацію
навчально-виховного

процесу

через

тісний

контакт

із

вчителями-

предметниками та вихователями. [7]
Учителі перші знайомляться з новими надходженнями підручників,
визначають допоміжні підручники та підручники для довідкової роботи.
Бібліотекар користується порадами вчителів при видачі підручників у
вересні, а впродовж року може порадити інші підручники, які, на думку
вчителя, розкривають ширше окремі теми або допомагають пригадати раніше
вивчений матеріал.
У свою чергу, вчителі та класні керівники допомагають слідкувати за
шанобливим

користуванням

книг,

сприяють

формуванню

читацької

культури.
У зв'язку зі зменшенням надходжень методичного матеріалу для
вчителів, до бібліотеки постійно надходять періодичні видання. Заявку на
підписку періодичних видань бібліотекар погоджує із вчителями. Саме
вчителі обирають журнали, які найбільше підходять, в яких найбільше
розкриваються актуальні теми, досвід можна використати на уроках в
нашому ліцеї, в яких завжди публікуються програми та курси за вибором. В
нагоді стає і тематична картотека статей, вчитель знає, що бібліотекар
допоможе

знайти

інформацію,

особливо

якщо

тема

суспільна

та

публікуватися вона могла в різних, навіть не фахових журналах. Наприклад,
картотека «Пам'ятні дати», «Освіта ХХІ століття», «Шкільні свята»,
«Україно, ти моя молитва» та інші. Бібліотекар також враховує запити
вчителів та формує тематичну картотеку згідно з цими запитами.
Нових вчителів бібліотекар знайомить з книжковим фондом, розповідає
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які книги використовував попередній вчитель. Даючи завдання учням,
вчитель може бути впевнений у всіх можливостях його виконання, адже він
знає, що в бібліотеці достатньо інформації для написання доповідей,
рефератів. Вчитель також може дати список допоміжної літератури згідно з
тим, що є в бібліотеці. Бібліотекар щоденно відвідує учительську, де
проходять індивідуальні консультації із педагогами. Тому, що порадив учням
вчитель, бібліотекар дізнається раніше, ніж вони завітають до бібліотеки. Ця
форма співпраці бібліотекар-учитель дозволяє бібліотекареві достойно вийти
із курйозних ситуацій, коли учні забувають назву книги та автора, пам'ятають
тільки колір або приблизні дані цієї книги.
Списки книг, які бібліотекар може прийняти замість загублених,
обговорюєюься з вчителями – предметниками. У зв'язку з тим, що
оновлюється освітня програма, змінюються списки додаткового читання,
вивчаються письменники ХХ століття, в бібліотеці може не вистачати
літератури. Тому останні роки доукомплектування фонду залежить від
запитів вчителів.
Бібліотекар надає допомогу педагогам у проведені позакласних заходів.
Надає інформацію для шкільних свят (статті в газетах та журналах, сценарії),
допомагає у створенні та розв'язуванні вікторин, кросвордів, забезпечує
наочним матеріалом (карти, атласи, кольорові вкладки, таблиці тощо).
До предметних тижнів в бібліотеці проходять огляди літератури
«Математика та я», «Хімія. Що в
ній цікавого?», «Історія – знаємо
– перемагаємо» та інші.
Разом

з

заступником

з

навчальної роботи Перепелицею
Л.В.

в

бібліотеці

була

розташована книжкова виставка
до

річниці

від

дня

смерті

Т.Г.Шевченка. На виставці були представлена власна колекція книг
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Перепелиці Л.В. Т.Г.Шевченка, яка збиралась членами сім'ї протягом
багатьох років. Від найдавніших «Кобзарів» 1908, 1939 та 1947 років видання
- до сучасних книг «Святиня», «Національний музей Тараса Шевченка».
Бібліотекар впродовж роботи виставки проводила по ній лекцію-огляд для
окремих груп ліцеїстів та індивідуально..
Також до цієї річниці разом з учителем української мови та літератури
Сусліною О.В. був організований художній конкурс на тему «Портрет
Т.Г.Шевченка».

Завдання

було намалювати портрет
Тараса Шевченка у будьякому віці, який був би
використаний

як

ілюстрація. На допомогу
дітям

було

автопортрети
малюнки

видано
Шевченка,
інших

художників, ілюстрації з книжок. Найкращі роботи були виставлені на
виставці у читальній залі.
Треба зазначити, що більшість заходів, які проводяться в ліцеї,
проходять

із

залученням

інформаційного потенціалу бібліотеки.

До

бібліотекаря звертаються за допомогу у пошуку матеріалів, розробці та
проведенні позакласних заходів, підготовці завдання, як вчителі, так і учні.
[8]
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ВИСНОВОК

Перш за все, суспільство повинно зрозуміти, що читання – це
невід'ємний процес у формування особистості, формується орієнтування у
великому обсязі інформації, сприяє покращенню сприймання та засвоєння
інформації,

вчить

абстрагуватися,

вдумуватись,

аналізувати,

систематизувати. Тому популяризація читання залежить не тільки від
бібліотекаря. Щоб викликати у дітей читацький інтерес, повинна бути тісна
співпраця бібліотекаря з вчителями, батьками, місцевими письменниками,
адміністрацією навчального закладу.
Вихованці закладу готуються до вступу вищих навчальних закладів,
тому за читацьким інтересом та мотивацією, аналізом формулярів можна
поділити їх на дві групи: творча та професійна. До першої групи здебільшого
належать учні 10-х класів, для яких читання – це задоволення, корисне
проводження свого часу, воно захоплює та залишає бурю емоцій. Для іншої
групи

притаманне

читання

та

вивчення

предметної

літератури

–

енциклопедії, довідники, збірники завдань, словники з тих предметів, які
плануються здавати на ЗНО.
Тому основна робота бібліотекаря умовно ділиться на два напрямки.
Перший - задоволення читацьких потреб, залучення до систематичного
читання кращих зразків української світової літератури. Інший напрям – це
допомогти знайти потрібну інформацію, навчити правильно працювати з
довідковою літературою, аналізувати та узагальнювати інформацію. Заходи,
які проводяться в бібліотеці, різного характеру та направлені на різні групи
користувачів.
Бібліотека унікальна тим, що в ній зібрані різні галузі знань. Бібліотекар
виховує у дітей обізнаність завдяки інформаційним годинам, лекціям; за
допомогою бесід та дискусій формує моральні якості; виховує естетичну
культуру, на прикладі оформлення виставок, заходів, бібліотеки в цілому;
формує читацькі навички та читацьку культуру за допомогою вікторин.
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Бібліотека – це інструмент, який допомагає українцям зберігати та
примножувати національну культуру, традиції, грамотність, допомагає
відновленню культурних цінностей, долучає читачів до кращих літературних
надбань інших народів.
Зменшення читацького інтересу у старшокласників призводить до інших
наслідків – це зменшення загального рівня грамотності, це зменшення друку
літератури за відсутністю попиту, зниження культурної компетентності.
Тому завдання на сьогодні для бібліотекарів - постійно вести моніторинг
читацьких

уподобань

та

розробляти

заходи

щодо

розширення

та

удосконалення існуючих бібліотечних послуг та впровадження новітніх
інноваційних форм роботи для подальшого зручного та цікавого для ліцеїстів
використання бібліотеки, сучасне вдосконалення бібліотечного фонду тощо.
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Додаток 1
ВІРТУАЛЬНА ПОДОРОЖ «ХРАМ МУДРОСТІ НАУК»
(електронна презентація)

30 вересня
Всеукраїнський день бібліотек

“Храм мудрості наук”

40

Шумерські глиняні таблички

41

Піктограми

Єгипетські настінні письмена

42

Єгипетський папірус

Клинопис
Вавілонії

43

Клинопис Асирії

Афінська школа

44

Руїни Афінської бібліотеки

Вчені в стародавній бібліотеці

45

Створення книг при монастирях

Навчання у Паризькому університеті

46

Переписування книг

Вільнюський університет

47

Бібліотека Британського музею

Бібліотека Конгресу

48

Ярослав Мудрий
створив першу
українську
бібліотеку

Київська центральна бібліотека

49

Львівська бібліотека

Харківська бібліотека

50

Читальна зала ліцею

Книгосховище

51

Музей книги
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Додаток 2

Текст до електронної презентації
«ХРАМ МУДРОСТІ НАУК»
Книга – одне з найбільших чудес, створених людиною. З тих пір, як люди
навчилися писати, свою всю мудрість вони довірили книгам. Книги
відкривають нам світ, допомагають уявити минуле, заглянути в майбутнє.
Шлях розвитку книги був довгим і складним. Який тільки матеріал не
використовували люди для виготовлення книжок: каміння, глину, листя та кору
дерева, шкіру тварин, бамбук, папірус, шовк, метал.
Довіряючи всі свої знання і досвід книгам, люди навчилися зберігати їх.
Скарбницями книг називають бібліотеки. У перекладі з давньогрецької мови
слово “бібліотека” означає приміщення, де зберігаються книги (“бібліо” – книга,
“тека” – сховище). Бібліотеки з'явилися з незапам’ятних часів. Давні єгиптяни
називали їх “аптеками для душі”, тому, що книги робили людську душу
благородною, а розум сильним.
Перші бібліотеки були складами в буквальному значенні цього слова.
Найдревнішу, вік якої 5000 років, археологи знайшли на території колишньої
Месопотамії (сучасний Ірак). Вона являла собою склад з 30000 глиняних
табличок, що містили в основному укази і закони.
Шумерійці вже за 4000 років до нашої ери вміли писати. Вони
користувалися піктографією - малюнковим письмом. В країні де жили
шумерійці було мало дерев, тому вони винайшли глиняні книги. Таблички
витримали випробування часом і зарекомендували себе як найміцніший
матеріал. 80 років тому археологи почали розкопувати шумерійські міста І в
кожному знаходили гори табличок з клинописом. Інколи таблички були
акуратно розкладені по плетених корзинах. До корзин були прикріплені глиняні
ярлики, наприклад: "Документи, що стосуються саду", "Документи, що
стосуються майстерні ткачів"
Давньоєгипетські книги написані на папірусі ієрогліфами. Прочитали
ієрогліфи тільки в позаминулому сторіччі. Над їх розшифруванням працювало
багато вчених. Бібліотеки Давнього Єгипту мали каталоги. До нашого часу
дійшли лише невелика частина з них. В одній з єгипетських бібліотек перелік
книг був написаний на стіні храму. З сивої давнини, коли виникли перші
бібліотеки їх зберігачі турбувались за те, щоб книги не пропадали. Цій меті
слугував книжковий знак. В наш час він називається ex libris - екслібріс, що в
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перекладі з латинської означає: "з книг". Тому, хто викрав книгу-звиток з
бібліотеки, загрожувала сувора кара. При деяких фараонах - страта. Доля
єгипетських бібліотек була сумна. Завойовники - варвари не щадили бібліотек.
Звитки написані на папірусі були не міцними. До нашого часу дійшла дуже
мала частина їх. Бібліотеки древніх єгиптян були призначені тільки для царів і
жреців.
Перші книгосховища, про які маємо достовірні свідчення - це бібліотеки
глиняних плиток з клинописом Ассирії, Вавилонії, Урарту. В бібліотеці
Ашшурбанапалабулу не менше 20 тис. глиняних плиток. В бібліотеці
працювали астрономи і астрологи, граматики і математики, будівельники і
лікарі, юристи, письменники і жерці.
Афінська бібліотека VІ ст. до н.е. складалась з книг, що були написані на
дощечках, шкірі і папірусі. В стародавній Греції і Римі були і особисті зібрання
книг: Еврипіда і Демосфена, Платона і Аристотеля. Цицерон мав бібліотеку в
Римі і на приміській віллі. Першу публічну бібліотеку заснував в Римі в 39 р.
д.н.е. друг Вергілія і Горація - Гай Азіній Поліон.
Римляни придумали публічну бібліотеку, хоча й у трохи дивній формі.
Будь-хто міг почитати книгу в... лазні – там була спеціальна кімната, де книги
не піддавалися впливу води і пари. Лазні в Древньому Римі будувалися всюди,
виходить, і з бібліотеками не було проблем.
У період середньовіччя книги писали тільки в монастирях, найбільше книг
зберігалось саме тут, бо до них відносились дуже бережно. Якщо книжки
видавались другому монастирю, церкві або приватній особі, за них брали
великий заклад.
У 1250 р. засновано Паризький університет (перший світський університет
у Європі) і при ньому бібліотеку. Власний спосіб переписування книг завели
університетські майстерні. З книги. що зберігалась в бібліотеці, робилась одна
головна копія. Вона називалась "екземпляр" (від латинського слова exemplar приклад, зразок). Екземпляр зберігався в університетській майстерні письма в
вигляді окремих зошитів. Студент брав такий зошит за плату, переписував її,
повертав і отримував наступну. З тих часів збереглось приблизно тисяча таких
університетських книг.
Найстарішою бібліотекою Східної і Центральної Європи є бібліотека
Вільнюського університету. Вона заснована при Вільнюській ієзуїтській колегії
в 1570 році Великим князем Литви Жігимантасом Аугустасом і Вільнюським
єпископом Альбініюсом.
В епоху відродження для бібліотек почали будувати розкішні будинки.
Бібліотека у Флоренції збудована за ескізами Мікеланджело.
У 1753 р. була заснована у Лондоні Бібліотека Британського музею. За
даними 1972 р. фонд нараховував 8,5 млн. книг, більш 20 тис. екземплярів
рукописів на європейських мовах, багато літератури на східних мовах. У фонді
унікальні збірники рукописних книг (єгипетських, грецьких, римських
папірусів), видань часів Англійської буржуазної революції 17 сторіччя та
Великої французької революції. Бібліотека Конгресу у Вашингтоні, одна з
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найкрупніших бібліотек світу, Національна бібліотека США, центр
національної бібліографії заснована у 1800 р.
У Київській Русі першу бібліотеку зібрав Ярослав Мудрий. Вона була
заснована в 1037 році при Софійському соборі. У ній зберігались церковні
твори і література з світової історії, географії, астрономії, філософії. Крім
державних актів, у ній були історичні твори візантійських авторів,
давньогрецьких філософів і істориків: Арістотеля, Геродота, Плутарха.
В Росії перші публічні бібліотеки виникли у 18 сторіччі. У 1714 році за
розпорядженням Петра І створена збірка книг у Петербурзі, яка у 1756 р. була
передана Академії Наук. У 1756 р. була створена Наукова бібліотека
Московського Університету, найбільша у дореволюційній Росії.
Сьогодні в Україні найбільшою є Київська центральна наукова бібліотека
академії наук, відкрита 1919 року. У 1977 році її фонд становив 8 млн. одиниць
літератури. Львівська бібліотека ім. В. Стефаника має 6 млн. примірників,
Харківська - ім. В.Г. Короленка - 5 млн. примірників. Зараз в великих
бібліотеках широко використовуються й така форма зберігання книг як
мікрофільм. З розповсюдження ПК започатковано нову еру розвитку
друкарської справи, способів зберігання та тиражування видань.
Наш ліцей маю свою бібліотеку. Історія її починається з 15 серпня 1959 року.
Звичайно, бібліотека спочатку була впорядкована підручниками, але згодом до неї
стали надходити книжки, подарунки. В 1975 році восьмирічна школа-інтернат
стала середньою. Це вимагало поповнення книжкового фонду бібліотеки
методичною і програмною літературою. З профспілкової бібліотеки на той час
ГРЕС-2 ( відтепер ТЕЦ) було передано для бібліотеки інтернату близько 5 тисяч
книг.
На сьогоднішній день бібліотека містить більше 27 тисяч книг, 2 тисячі
журналів та газет, біля 4 тисяч підручників. До уваги учнів і вчителів в
читальному залі знаходиться довідкова література (енциклопедії, словники,
довідники). З 1990 року в бібліотеці існує музей книги – унікальне зібрання фото
та копії перших книг, оригінали давніх книг, подарованих письменниками
власних книг.
Головне завдання бібліотеки — допомога педагогічному колективу та учням
у навчально-виховному процесі.
Матеріали до підготовки заходу були використані з
http://library.vspu.edu.ua/html/ist1.htm
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Додаток 3

Квест «Бібліобродилка» для учнів 10-11х класів
Мета: глибше ознайомити учнів з бібліотекою, пропагувати літературу та фонд
шкільної бібліотеки, активізувати знання учнів, розширити кругозір учнів, розвинути
кмітливість, швидкість думки.
Обладнання: бібліотекар заздалегідь повинен заховати кольорові конверти з
завданнями, для учнів олівці.
Бібліотекар: Доброго дня шановні читачі – шукачі пригод ! Сьогодні ваша команда
зібралась в бібліотеці, щоб перевірити свої знання та уміння на практиці. Дозвольте
познайомити вас з нашою бібліотекою. Бібліотека – це сховище, яке ввібрало до себе все
те розмаїття фарб, які несуть нам книги. Вона заснована у 1959 році. В даний час в ній
знаходиться 27 тисяч книг . Всі вони розташовані по відділам за алфавітом з верху до
низу з ліва на право.
А тепер про правила квесту «Бібліобродилка»: в деяких книгах знаходяться
кольорові конверти з завданнями, які ви шукатимете . Гра буде проходити за часом, тому
знайдений

останній

конверт

буде

її

завершенням.

Починаємо

гру

з

відділу

«Мовознавство».
1.

Перший конверт. ( відкриває та читає бібліотекар) За кожну правильну

відповідь на питання вікторини з мовознавства, ви отримаєте літеру. Складіть всі літери в
тому порядку, в якому ви їх отримали та відгадаєте відділ, в якому знаходиться книга і
назву цієї книги. В книзі кольоровий конверт , а в конверті наступне завдання. Отже
бажаю вдачі, час пішов. (Якщо на питання відповідь була не вірною, шифровану літеру
команда не отримає, ведучий переходе до наступного питання)
Вікторина:
Скільки букв в українському алфавіті? (33) – шифрована літера (Д)
Головні члени речення. (Підмет і присудок) – (И)
Дослівно наведений уривок з якогось тексту. (Цитата) – (Т)
Що вивчає розділ про мову «Морфологія»? (Частини мови) – (Я)
Розділ науки, який вивчає звуки. (Фонетика) – (Ч)
Державна мова України?( українська) – (И)
Словник, з якого дізнаємося значення слова? (тлумачний) – (Й)
Який знак ставиться в кінці розповідного речення? ( крапка) – (М)
Розмова двох осіб? (діалог) – (А)
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Слова з протилежним значенням (антоніми). – (У)
Займенник з однієї букви (Я). – шифрована буква (Г)
Розділ науки про правопис (орфографія) – (Л)
Власний життєпис (автобіографія). – (І)
(назва відділу ДИТЯЧИЙ, назва книги, в якій заховане наступне завдання МАУГЛІ)
2.

Другий конверт. Вітаю ви знайшли друге завдання, воно змусить вас

пригадати дитинство. В світі багато існує дитячих книг, мультфільмів, мультфільмів
створених на основі книг, або казок. Чи пам’ятає ви головних героїв цих цікавих історій?
Перед вами таблиця, в яку треба вписати відповідні слова з двох переліків. (наприклад
Матроскін – Кіт)

Умивальник,

Пантера,

Мангуст, Джин, Крокодил, Черепаха, Муха, Пес,

Хлібобулочний виріб, Доктор, Шарманщик, Іграшка, Кіт, Наречена.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Герой
Матроскін
Мийдодір
Лускунчик
Тато Карло
Тортілла
Айболить
Гена
Колобок
Барбос

1

Гассан Абдурахман ібн
Хаттаб

0
1
1

Відповідність
Кіт

Цокотуха

Багіра

2
1

Ріккі-Тікі-Таві

3
1

Людмила

4

З вписаних вами слів № 12, 2, 4, 7,3,14 випишіть перші літери. Книгу цього автора
шукайте у відділі російської літератури. (назва автора книги ПУШКІН)

3.

Третій конверт. Ви вже багато прочитали, але ще більше цікавих книг у вас

ще попереду. Прочитавши роман, повість, вірш, ви уявляєте образи, емоції, оточення, яке
описується в даному творі. Потім виникають асоціації предмета з конкретним твором.
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Перед вами 4 картинки з трьома зображеннями роздивіться і асоціативно визначте
автора. Шукайте червоні книги відгаданих авторів , в яких заховані кольорові літери(К І
Н Г). З отриманих букв складіть прізвище автора, книгу якого треба шукати у відділі
зарубіжної літератури.
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(Розшифровка малюнків: на першій картці зображені повісті Н.В. Гоголя «Вій»,
«Ніч перед Різдвом»; на другій картці повісті А.П. Чехова «Людина у футлярі»,
«Хамелеон», «Дама з собачкою»; на третій картці Л.М. Толстого «Війна та мир», «Анна
Кареніна» , зображення лева - ім'я автора; на четвертій картці басні І.А. Крилова «Щука,
рак та лебідь», «Ворона та лисиця», «Квартет»)

4.

Четвертий

конверт. Перед вами твори відомих зарубіжних авторів.

Прізвище деяких ви вже багато разів чули, деякі ви ще пізнаєте. Серед літерної плутанини
знайдіть та випишіть прізвища авторів. Звертайте увагу на ті прізвища які знаходяться на
полицях. З перших літер цих прізвищ зіставте місце знаходження наступного завдання.
59

ПРОМОЛЬЄРЦЕГУЕЛЛСАНОКІЗЕГРЕСБМЯНЕКЗЮПЕРІЦ (4 ПРІЗВИЩА)
ВЕХЙОУНСОНЮКПРИЧБРЕДБЕРІМТОРУАЙЛДНЕРМКРІСТІЛНАЧП

(4

ПРІЗВИЩА) РВЕРНКДЄНЇАЙЗЕКТБЬРІДЖІУ (3 ПРІЗВИЩА)

(отримані слова МУЗЕЙ БУКВАР; в нашій бібліотеці у читальному залі знаходиться
Музей Книги, в якому на одній з полиць розміщено зібрання букварів різних країн)

5.

П'ятий конверт.

Ви знаходитися у читальному залі. Тут ви не тільки

можете підготуватися до уроків, перечитати цікаву інформацію а й поповнити свої знання
завдяки тематичним виставкам які приводяться в цьому залі. Позаду вас знаходиться
виставка відомих картин без назви та автора. На картках які лежать поряд є описи цих
картин. Знайдіть відповідні картки до кожної картини.
А) Іноді цю картину називають “голландської Моною Лізою”. «Дівчина з перлинною
сережкою» була написана приблизно в 1665 році нідерландським художником Яном
Вермеєром.
Б) «Герніка» – одна з найвідоміших картин Пабло Пікассо, яка показує трагедію
війни,

страждання,

які

вона

заподіює

людям,

особливо

невинним

цивільним

особам. Головною метою Пікассо, при створенні цієї роботи, було привернення уваги
світової громадськості до бомбардувань баскського міста «Герніка». Картина була
завершена в 1937 році. Зараз «Герніка» представлена в музеї королеви Софії в Мадриді.
В) «Таємна вечеря» була написана італійським художником Леонардо да
Вінчі. Картина написана на задній стіні їдальні в монастирі Санта Марія деле Грація в
Мілані. Картина відображає сцену, при якій Ісус оголошує, що один з його дванадцяти
апостолів зрадить його. Леонардо почав роботу над «Таємною вечерею» в 1495 році і
завершив її в 1498 році, хоча і не працював над картиною постійно.
Г) «Зоряна ніч» була написана голландським художником Вінсентом ван Гогом. Не
дивлячись на те, що за все життя художник продав лише одну свою роботу, поле його
творчої діяльності дуже багате. «Зоряна ніч» – одна з його найвідоміших робіт. На ній
зображена село Сен-Ремі. З 1941 року картина знаходиться в музеї сучасного мистецтва в
Нью-Йорку.
Д) Сам Віктор Васненцов казав про цю картину так: «Богатирі Добриня, Ілля та
Олекса Попович на богатирському виїзді – роздивляються в полі не має де ворога? Не
ображає ні де ні кого?» Він працював над нею близько 20 років, після її завершення вона
одразу була куплена Третьяковим для своєї галереї.
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Є) Завершена в 1642 році, на піку голландського Золотого Століття, картина «Нічний
дозор» є однією з найвідоміших картин голландського художника Рембрандта ван
Рейна. На картині представлено Виступ стрілецької роти капітана Франса Баннінга Кока і
лейтенанта Віллема ван Рейтенбюрга. Картина представлена в Державному музеї в
Амстердамі.
Ж) Портрет акторки Жанни Самарі я вляється найбільш імпресіоністським у житті
художника Огюста Ренуара. Жанна водночас посміхається та замріяна, зображена у
вишуканому зеленаво-блакитній сукні на рожевому фоні. В цій роботі художник хотів
підкреслити найкращі риси своєї моделі: красу, грацію, жвавий розум, відкритий погляд,
сонячну посмішку.
З) Ця картина була написана великим флорентійським художником Сандро
Боттічеллі в 1485-1487годах. На ній зображена богиня Венера (у грецькій міфології –
Афродіта), що вийшла з морської піни. Сьогодні ця картина представлена в музеї Уффіці у
Флоренції.

З цифр ,які вказані на малюнках відповідних карток А, В, Д, З, ви отримаєте назву
книги, яка знаходиться в історичному відділі. (Отримана цифра 1648 –це назва книги
«1648. Початок Української національної визвольної революції» В.Смолій, В.Степанков)

6.

Шостий конверт. Вітаю, це останній конверт! Виконайте завдання, та

віддайте його бібліотекарю. Квест буде пройдений.
Історію творить людина. Прізвища нижче наведених українських історичних
постатей ви знайдете саме в цих книгах з історії України. Зіставте правильні відповідності
до кожного українського діяча. (Другий стовпчик вирізаний на окремі смужки)
Дмитро Яворницький
Нестор
Богдан Хмельницький
Ярослав Мудрий
Григорій Сковорода
Іван Федоров
Іларіон
Микола Лисенко
Лесь Курбас
Архип Куїнджі

Історик
Письменник, літописець
Гетьман
Князь
Філософ, поет
Друкар і книговидавець
Митрополит
композитор
Режисер, драматург
Художник
Стоп час! Гру пройдено!

(За результатами часу визначається найкмітливіша, найспритніша команда)
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Додаток 4
Вікторина по екранізації книг
(електронна презентація)
Завдання для учасників: за кадром із фільму, зображеним на екрані,
визначити назву твору та його автора.

А.Дюма «Три мушкетери»

Стівен Кінг «Зелена миля»
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М.Шолохов «Доля людини»

Патрік Зюскінд «Запахи» («Парфумер»)

63

Ф.Достоєвський «Ідіот»

Джоан Роулінг «Гаррі Потер»

64

М.Булгаков «Собаче серце»

Дж. Толкін «Володар кілець»

65

І.Ільф, Є.Петров «Дванадцять стільців»

М.Гоголь «Вій»

66

М.Булгаков «Майстер і Маргарита»

А.Дойль «Записки про Шерлока Холмса»

67

Жуль Верн «Навколо світу за вісімдесят днів»

Б.Васильєв «А зорі тут тихі…»

68

Агата Крісті «Десять негринят»
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