
Робота ліцейської бібліотеки спрямована на виконання Законів України  «Про 
освіту», «Про бібліотеку і бібліотечну справу», Положення про бібліотеку 
загальноосвітнього навчального закладу, нормативних документів Міністерства 
освіти України, Статуту ліцею. 

 

Враховуючи навчальні та виховні завдання сучасної школи та інтереси читачів, 
враховуючи їх вікові особливості, літературу, яка надійшла до шкільної бібліотеки, 
протягом року використовувались різні форми роботи для підвищення  інтересу дітей 
до книги. 

Пріоритетним завданням є допомога у вивченні та засвоєнні шкільної програми, 
організація навчальної діяльності та дозвілля дітей. Створення сприятливих і 
комфортних умов для організації освітнього процесу, розвитку комплексного 
навчально-методичного забезпечення предметів. Створення позитивного іміджу 
бібліотеки через пошук сучасних, найбільш привабливих для читача форм 
популяризації книги, а також послуг, які пропонує бібліотека. Робота бібліотеки 
спирається на вирішення завдань по  інформаційному забезпеченню освітнього 
процесу та здійснює інформаційно-бібліографічний супровід упровадження 
Державних стандартів освіти, переходу до Нової української школи. 

З метою реалізації цих завдань, згідно річного плану, робота бібліотеки 
здійснюється у таких напрямках: 

-   виховання в учнів інформаційної культури, культури читання, 
шанобливого  ставлення до книги. 
-   формування  правової культури читачів, громадянськості, патріотизму, 
поширення  інтересу до рідного краю; 
-   пропаганда здорового способу життя; 
-  упровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій та 
використання медіа-ресурсів у практиці роботи; 
-  створення умов у шкільній бібліотеці для позитивної мотивації читання; 
- моделювання універсального бібліотечного фонду, що відповідає профілю 
закладу, змісту освітнього процесу, його інформаційним, виховним та 
культурологічним функціям, а також запитам, інтересам користувачів. 

Бібліотека ліцею свою діяльність організовує спільно з педагогічним 
колективом, відповідно до плану роботи, який є складовою частиною плану освітньої 
роботи в школі, керуючись «Положенням про шкільну бібліотеку», посадовою 
інструкцією завідувача бібліотеки, правилами користування бібліотекою. 
Регламентується режимом роботи бібліотеки, встановленого адміністрацією 
відповідно до внутрішнього розпорядку ліцею. 

Обслуговування читачів проводиться в режимі абонементу та читального залу. 
За минулий навчальний рік кількість відвідувань склала – 2498 осіб; книговидача – 
6857. 

Станом на 01.12.2020 року бібліотечний фонд складає 6104 примірники, 
підручників 11804, електронні видання 42.  

Бібліотекою школи була організовується передплата фахових періодичних 
видань на 2020-2021 навчальний рік різної тематики (позабюджетні кошти). 

 

 


