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ЗВІТ 

БІБЛІОТЕКИ ЛІЦЕЮ № 4 

 М. НОВОГРАДА-ВОЛИНСЬКОГО  

за 2020-2021 н.р. 

 

Бібліотека – це скарбниця всіх багатств людського духу  

Г. Лейбніц 

Бібліотека є структурним підрозділом Ліцею № 4 міста 

Новограда-Волинського, яка здійснює бібліотечно-інформаційне, 

культурно-просвітницьке забезпечення освітнього процесу. Робота 

бібліотеки спрямована на виконання Законів України «Про освіту», 

«Про бібліотеку і бібліотечну справу», нормативних документів 

Міністерства освіти України.  

Свою діяльність бібліотека організовує спільно з педагогічним 

колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої 

документації. Вона спрямована на поповнення і збереження 

книжкових фондів; на вирішення завдань по інформаційному 

забезпеченню освітнього процесу, інформаційно-бібліографічний 

супровід; на національно-патріотичне, громадське, естетичне 

виховання здобувачів освіти; виховання культури читання; 

упровадження Державних стандартів освіти; переходу до Нової 

української школи. 

Відомості про бібліотеку 

Бібліотека створена у 1981р. 

Бібліотекар І категорії– Михацька Валентина Яківна 

Стаж роботи бібліотекарем – 46 років 

У даному закладі – 2 роки 

Бібліотека Ліцею розташована на 2-му поверсі. 

 Загальна площа – 72,8 кв.м. 

Кількість читальних місць у читальному залі - 16 

Структурні підрозділи бібліотеки: 

Абонемент та читальна зала; 

Книгосховище для підручників; 

Книгосховище для художньої літератури; 

 

Контрольні показники бібліотеки: 
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Всього зареєстровано 1200 користувачів. Із них 1100 учнів, 80 

учителів, 20 співробітників.  

Робота з користувачами щодо формування і задоволення їх 

читацьких потреб є одним з найважливіших напрямків роботи 

бібліотеки. У вересні проведено перереєстрацію нових читачів 

бібліотеки, а також переглянуто читацькі формуляри з метою 

виявлення боржників та ліквідації читацької заборгованості за 

минулий рік. Дітям повідомляли про їх заборгованість перед 

бібліотекою і повернення взятих ними книг. Також відбувалася 

співпраця з бібліотекарами шкіл міста щодо укомплектування 

підручниками учнів 6-их, 7-их, 8-их, 9-х класів, яких не вистачало в 

бібліотеці. 

До Всеукраїнського дня бібліотек проведено 

День відкритих дверей «Цей дивосвіт – 

бібліотека». Для першокласників організовано 

екскурсію по бібліотеці «Дім, в якому живуть 

книги», де вони ознайомилися з правилами 

користування, дізналися про книжковий дім в 

Ліцеї, про дитячі книжки.  

До кожного читача бібліотекар використовує 

індивідуальний підхід для задоволення його читацьких запитів, 

проводить бесіди, консультації щодо правильного вибору 

літератури. Визначає найактивніших читачів, їх імена розміщує на 

інформаційному стенді бібліотеки. 

Бібліотека Ліцею, як і бібліотеки України накопичує, зберігає і 

розповсюджуює знання. Бібліотечний фонд виступає основним 

матеріальним та інформаційним ресурсом, базисом роботи, 

сутність та потенціал якого розкриваються безпосередньо при 

виконанні основних функцій. Якість і обсяг діяльності бібліотеки 

значною мірою залежать від комплектування фонду, оперативного 

його відображення і всебічного розкриття. Щоб належно 

виконувати свої функції, перш за все бібліотека повинна мати 

відповідні ресурси. Книжковий фонд бібліотеки складається з 

навчально-методичних комплектів навчання життєвим навичкам за 

тематикою здоров’я, безпеки, соціальної і громадянської 
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компетентності, розбудови миру, екологічної грамотності, 

художньої, пізнавальної, довідкової літератури та підручників. 

 

Станом на 01.07.2021 рік загальний фонд бібліотеки 
складає 23633 примірників. Із них: 

- основний фонд 6827 примірників; 

- фонд підручників - 16806 примірників. 

1-ші класи - 980 підручників 

2-гі класи - 1121 підручник 

3-ті класи – 1264 підручники 

4-ті класи – 1096 підручників 

5-ті класи -  1055 підручників 

6-ті класи - 1956 підручників 

7-мі класи – 2381 підручник 

8-мі класи – 1747 підручників,  

9-ті класи – 2036 підручників 

10-ті класи – 1119 підручників 

11-ті класи – 645 підручників  

Методична література – 2527 прим. 

 

Протягом 2020-2021 років в фонд бібліотеки надійшло 2151 

прим.: 

- художніх книг, подарованих учнями, батьками – 226 прим. 

- підручників – 1925 прим. (нові підручники для 3-х і 7-х класів) 

При надходженні літератури чи підручників здійснюється 

сумарний та індивідуальний облік, технічна обробка, розміщення 

всіх видів видань, які надійшли до бібліотеки. Ведуться журнали 

обліку видань, зошит прийнятих взамін загублених та книга обліку 

подарованої літератури. 

Зроблено аналіз забезпечення підручниками учнів та 

учителів 5-11 класів та внесено в єдину картотеку області. 

Участь у проекті «Нова сучасна бібліотека» дав можливість 

відремонтувати бібліотечне приміщення. Після ремонту, закуплено 

три нових стелажі. Стелажі з основним книжковим фондом 

розміщено в читальній залі, яка поєднана з абонементом, в якому 

відокремлені стелажі з фондом для різних вікових груп. Тому є 

вільний доступ для найактивнішіх читачів - це учнів молодших 

класів. Тут для них організовані полички: «Казковий дивосвіт», 

«Герої улюблених книг», «Мандруємо з книгою». Читачів 
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середнього та старшого шкільного віку в 

основному цікавить література за навчальною 

програмою, науково-популярні видання, 

енциклопедії та довідники, які розмістили на 

другому стелажі. На третьому стелажі - історична, 

молодіжна література, твори зарубіжної та 

української літератури за оновленими програмами. 

Високі стелажі розміщено так, що у приміщенні 

бібліотеки стало більше вільного, відкритого 

простору і це плюс для сучасної бібліотеки.  

В читальному залі влаштовано осередки для читання, а саме три 

пуфи в формі футбольного м’яча, зручні десять нових столів та 

дванадцять нових стільців.  

Крім книжкових надбань, бібліотека забезпечена комп'ютером, 

який використовує функції для пошуку інформації за різними 

запитами вчителів та учнів.  

Створено картотеку підручників з 1 по 11 класи в електронному 

вигляді. 

Все це створює затишок, приємне неформальне спілкування, 

перетворення бібліотеки на бібліотечно-інформаційний центр.  

В книгосховищі фонд розміщено на п’яти стелажах 

відповідно до нової системи класифікації УДК. 

До останнього часу у бібліотеках бібліотечний 

фонд розміщувався відповідно до Бібліотечно-

бібліографічної класифікації (ББК) за таблицями 

1978 року. Але за майже 40 років використання 

така класифікаційна система застаріла і не могла 

повністю задовольнити потреби користувачів 

бібліотек, оскільки за ці роки відбулися значні 

зміни у суспільно-політичному житті як нашої 

країни так і інших країн світу, а також продовжується стрімкий 

розвиток науки і техніки. Тому фонди бібліотек України почали 

переводити на нову таблицю УДК. Перехід на Універсальну 

десяткову класифікацію в бібліотеці справа не проста. Вона 

потребує певних знань про нову класифікаційну систему, 

опанування методикою роботи з основною та допоміжними 
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таблицями УДК, мінімальних практичних навичок, матеріального 

забезпечення, а також значних затрат часу. Відповідно 

бібліотекарем Ліцею №4 була проведена велика робота по 

переведенню фонду за новими таблицями. Фонд в книгосховищі 

розставлено по таблицях УДК, оформлено нові полочні 

роздільники у відповідності до нової системи класифікації, як 

тематичної так і художньої літератури. 

Переглянуто повністю фонд бібліотеки. Оскільки 

асигнування на поповнення фондів скорочувалися, а бібліотечні 

документи невпинно старіли та зношувалися, катастрофічно зросли 

обсяги пасивної частини фонду. Виявлення і вилучення документів 

проводилось бібліотекарем шляхом суцільного перегляду фонду. У 

результаті були виявлені: зношені (видання, які в процесі 

багаторазового використання користувачами дійшли стану, що 

ускладнює чи робить неможливим їх подальше використання, і які 

не підлягають ремонту або реставрації), застарілі за змістом 

(документи, що втратили свою актуальність та інформативність) 

пошкоджені, непрофільні та дублетні документи, строк зберігання 

яких закінчився. Бібліотекарем підготовлено акти на списання 

окремої частини фонду. Дані актів передано в бухгалтерію Ліцею 

№4 та занесено до Книги сумарного обліку бібліотечного фонду. 

Списано всього 6541 примірників основного фонду та 

підручників.  

Із них: 1504 прим. підручників для учнів 3-го класу (поскільки 

одержали нові, як для здобувачів освіти НУШ)  

5037 прим. зношеної художньої літератури. 

Книги здано на макулатуру ТОВ «Новоград-

Волинськвторресурси», кошти за здану макулатуру надійшли в 

бухгалтерію Ліцею №4.  

На жаль, основний фонд бібліотеки не задовольняє 

сьогоднішні запити ліцеїстів, тому одним з напрямків діяльності 

бібліотеки став пошук нових шляхів комплектування. Воно 

проводиться із ряду джерел - централізоване комплектування з 

бібколектора, через методичний кабінет управління освіти та науки, 

подаровані видання. Певне поповнення фонду передбачено за 

рахунок благодійних акцій: “Подаруй книгу бібліотеці”, в якій 

беруть участь здобувачі освіти, вчителі та батьки. 
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З метою поліпшення роботи щодо збереження книги 

бібліотека бере участь у щорічному Всеукраїнському огляді-

конкурсі «Живи, книго!». В рамках огляду проводяться бесіди з 

учнями про збереження підручників «Шкільним підручникам довге 

життя», рейди-перевірки стану збереження підручників, робота з 

боржниками. 

Бібліотека ліцейно-інформаційний центр  

«Хто володіє інформацією – той володіє світом». 

Реформування освіти, інноваційний розвиток 

педагогічної науки на сучасному етапі вимагає 

повноцінного інформаційного забезпечення. З цією 

метою, бібліотека, як невід’ємна складова 

освітянського та інформаційного простору Ліцею, 

яка накопичує, зберігає і поширює знання, що 

зафіксовані у друкованих та інших носіях 

інформації, покликана гарантувати інформаційно-

бібліотечне обслуговування всіх напрямів освітнього процесу, 

сприяти задоволенню інформаційних потреб користувачів. 

Інформаційне забезпечення учнів та вчителів відбувається шляхом 

інформування їх за допомогою складання інформаційних списків 

«Нові найкращі книги української та зарубіжної літератури», 

проведення консультацій, оглядів літератури. Здобувачі освіти 

знайомляться з необхідним мінімумом бібліотечно-бібліографічних 

знань, для них проводимо бібліотечні-бібліографічні уроки: «Про 

книгу і бібліотеку», «Бібліотека як джерело інформації», «Історія 

створення книги», «Словники, довідники, енциклопедії». 

Протягом року в бібліотеці функціонувало ряд актуальних 

книжкових виставок: «Ми діти твої - Україно», 

«Мово рідна, слово рідне…», «Ми будемо пам’ятати» 

- до Дня свободи і гідності, «Джерела скорботи» - до 

Дня пам’яті жертв голодомору 1932-1933рр., до Дня 

Соборності «Важкий шлях до державності», до Дня 

Небесної сотні - «20 лютого – День Героїв небесної 

сотні», до 150-річчя від дня народження Лесі 

Українки діяла книжкова виставка «Наша славна 

землячка».  
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В жовтні стартував щорічний місячник 

шкільних бібліотек під гаслом «Шкільна 

бібліотека та екологічна просвіта учнів». В 

бібліотеці функціонувала виставка «Знай. Люби. 

Бережи», для учнів 3-4 кл. проведено віртуальний 

урок «Як потрібно берегти природу», ознайомлено 

з презентаціями «Червона книга України», «Будь 

природі вірним другом» . 

Бібліотека бере участь в проведенні Міжнародної кампанії, 

що проходить щорічно в Україні «16 днів проти насильства», в 

бібліотеці функціонували виставки «Розірви коло насильства», 

«СНІД: подумай про майбутнє – обери життя». Для шестикласників 

проведено бібліотечну п’ятихвилинку «Червону стрічку носять не 

байдужі». До Дня волонтера для учнів 4-х кл. проведено виховну 

годину «Жити за законами людської доброти», де ознайомлено 

дітей з волонтерами України та міста. 

До відзначення державних свят в 

Україні бібліотека проводить виховні заходи: 

до Дня пам’яті жертв голодомору для 

семикласників проведено годину скорботи 

«Вогонь скорботи в серці навіки», до Дня 

Героїв Крут - урок-реквієм для учнів 8-А кл. 

«Герої Крут – для нащадків взірець». 

До дня виведення військ з Афганістану проведено годину-пам’ять 

«Афганістан – то біль і смуток, чиєсь обірване 

життя», до Дня Небесної сотні урок-пам’ять 

«Не зорі падають із неба. Зірки ідуть на 

небеса…», до 150-річчя нашої 

землячки Лесі Українки 
бібліотечні п’ятихвилинки 

«Пам’ятні місця родини Косачів 

в місті Новограді-

Волинському», голосні читання 

«Вільні співи, гучні голоси, в 

ріднім краю я чути бажаю». Умовою голосних 

читань було почитати вірш не на пам’ять, а з книги 

представленої на виставці «Наша славна землячка». 
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Діти з задоволенням, виразно і чітко читали вірші «Як дитиною 

бувало», «Мамо, іде вже зима», «На зеленому горбочку», «Літо 

краснеє минуло», а також вірші наших земляків Валентини 

Ксендзук «Я маленька Леся», Лариси Лук’янець «До Лесі», Миколи 

Іванюка «Лесі Українці», Жанни Василенко «Леся» та інші. Читали 

також казки «Лелія», «Біда навчить», «Метелики». Сподіваюсь, що 

діти отримали насолоду від прочитаного, що краплина почутого 

ввільється до їхніх сердець, і вони зрозуміють що твори Лесі 

Українки, її поезія освітлює наші душі, робить їх чистішими й 

добрішими.  

  

До Великодніх свят проведено усний журнал 

«Великодній вісник». Здобувачі освіти 3-х 

класів довідались про історію походження 

свята, його назви, чому освячуємо паски, 

запалюємо свічки та розговляємося, про 

звичаї, традиції, веснянки, прислів’я, в які 

український народ вклав усю глибину своєї 

віри. 

До 35-річниці Чорнобильської трагедії в бібліотеці функціонувала 

виставка «Чорнобиль – біль і 

скорбота України», проведено урок 

пам’яті «Гіркий полин твоєї долі, 

Україно…» для здобувачів освіти 

4-х класів. Бібліотекар розповіла 

про страшну аварію на четвертому 

енергоблоці, про героїзм і відвагу 

пожежників, про людей різних 

професій, що стали на захист від некерованого 
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атому. 

Утверджуючи традицію відзначення 8 та 9 травня в бібліотеці 

Ліцею № 4 з здобувачами освіти 4-х класів проведено урок-спогад 

«Вишневим квітом славна Перемога в людських серцях повік не 

одцвіте» на якому згадали історію Другої світової війни, розкрили 

трагічні роки війни, почули голос Левітана про початок і 

закінчення війни, вшанували загиблих хвилиною мовчання.  

До Дня вишиванки в бібліотеці оформлено 

тематичну полицю «День вишиванки – єднає 

українців». Для здобувачів освіти 4-В класу 

проведено виховну 

годину «А над світом 

українська вишивка 

цвіте!». Бібліотекар 

розповіла про вишивку, 

яка згадується ще у Біблії 

і «Ілліаді» Гомера та сьогодення 

української вишивки.  

..Заходи, які проводяться в бібліотеці спрямовані на сприйняття 

літератури, тобто розвиток у дітей емоційного ставлення до подій, 

героїв, виховують моральні цінності активного учасника 

культурного розвитку, вчать дитину думати і висловлювати свої 

власні думки, збагачують внутрішньо… Зміст цих заходів 

висвітлюється на сайті Ліцею №4, у Фейсбуці, де зібрано 

фотоматеріали про хід їх проведення. А це неабиякий стимул для 

залучення дітей та їх батьків до участі в роботі, яку проводить 

бібліотека.  

Треба зазначити, що резерви бібліотеки в справі 

інформаційної роботи далеко не вичерпані. Постійний пошук 

нових, ефективних технологій, прагнення до формування системи 

інформаційної підтримки освіти, тісний взаємозв’язок і взаємодія з 

педагогічним колективом буде сприяти утвердженню бібліотеки як 

справжнього бібліотечно-інформаційного і освітнього центру, який 

одержує, зберігає і розповсюджує різноманітні джерела інформації, 

здатного задовольнити будь-які запити своїх читачів.  
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Головним напрямом подолання дефіциту інформації, 

покращення інформаційного обслуговування користувачів на 

підґрунті поєднання традиційних і електронних джерел інформації 

шляхом активізації бібліотечно- інформаційного обслуговування є: 

 

 - наповнення фонду новими надходженнями літератури і 

електронними виданнями. Панує думка, що електронні видання не 

замінять традиційні друковані, вони лише розширять можливості 

роботи користувачів з інформацією. Тому при формуванні фонду 

Ліцею №4 необхідно зібрати таку сукупність документів як у 

друкованому, паперовому вигляді, так і на електронних носіях 

інформації, яка була б достатня для задоволення і розвитку 

інформаційних потреб користувачів; 

- щорічна підписка періодичних видань для дітей та краєзнавчих 

видань, адже недостатнє поповнення бібліотечних фондів 

періодикою зменшує можливості здобувачів освіти для реалізації 

їхніх конституційних прав на вільний доступ до інформації; 

 

-придбання нової програми для раціонального розкриття 

бібліотечних ресурсів та надання доступу до них у електронній 

формі; 

 

-придбання ксероска, принтера, обладнання для комп’ютерів та 

телевізора; 

 

-науково-методичної роботи: участь у підготовці бібліотекарів, 

організації і проведенні семінарів, професійних конкурсів, надання 

індивідуальних та групових консультацій з питань організації 

інформаційно-комунікаційного обслуговування користувачів; 

 

-управлінської діяльності: підготовки планово-звітної документації, 

обліку роботи, підвищення кваліфікації працівників бібліотеки. 

 

-техніко-технологічної роботи: розвиток матеріально-технічної 

бази бібліотеки, застосування і освоєння технічних засобів та 

комп’ютерних технологій, підтримання приміщення бібліотеки та 

фонду у належному санітарному стані. 
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Виконання цих завдань ставить перед бібліотекою нові 

виклики і потребує гнучких форм роботи та нових підходів в 

організації бібліотечного простору. Усі ці заходи потребують 

значних зусиль, часу і матеріальних ресурсів. Процес перетворення 

бібліотеки на інформаційний центр може бути поступовим, 

зважаючи на реальні можливості, і з часом перетворення її з центру 

бібліотечних ресурсів і доступу до інформації у центр дослідження, 

відкриття, творчості та інноваційної педагогіки.  

 

Бібліотекар І категорії      В.Я.Михацька 


