
ПАСПОРТ 
бібліотеки Ліцею № 4 

міста Новограда-Волинського 

Бібліотекар І категорії: Михацька Валентина Яківна 
Дата заснування бібліотеки: вересень 1981р. 
Адреса: м. Новоград-Волинський, вул. Пушкіна, 46 
Тел. 2-14-16 
Дата заповнення: 01.09.2021 року 

Відомості про навчальний заклад: 
Загальна кількість класів: 40 
Загальна кількість педагогічних працівників: 80 
Загальна кількість учнів: 1110 

Загальні відомості про бібліотеку: 
Рік заснування бібліотеки: 1981 
Місце розташування бібліотеки: 2 поверх 
Загальна площа: 72,8 м2 

Кількість посадочних місць: 12 
Наявне книгосховище для навчального фонду 
Графік роботи бібліотеки: 
з 8 — до 17 
Вихідні дні: субота, неділя. 

Матеріально-технічне забезпечення бібліотеки: 
Стелажі -5; 
Кафедри видачі - 1; 
Столи-10; 
Книжкові шафи - 3; 
Вітрини для виставок - 2 
Оргтехніка (кількість): 
Комп'ютерна техніка, вип. до 2007 р.: -1, після 2007 р. - 2 
Доступ до Інтернету: - так 
Електронна пошта -
Принтер: -, сканер: -, телефон: -
Копіювальна техніка: -
Аудіо відеотехніка (програвачі, магнітофони, телевізори, кінокамери, тощо) 
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2. Відомості про штат бібліотеки (станом на 01.09.2021 р.) 
Загальна кількість працівників бібліотеки - 1, 
з них працює: на повну ставку: - 1. V-
Освіта бібліотечних працівників: 
Бібліотечна: вища - 1; 
Підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки: курси, семінари, тренінги 
Лютий 2020 року курси в Житомирському центрі підвищення кваліфікації 
працівників культури і мистецтва 
Стаж роботи бібліотечного працівника: 47 років 
Стаж роботи в бібліотеці даного закладу: 2 роки 9 міс. 
Доплата до посадового окладу бібліотекаря І рік категорії: 
за вислугу років - 30%, за завідування бібліотекою - 10% 
Поєднання бібліотечної, педагогічної роботи 
уроки: -
володіння комп'ютером: так. 

3. Документація, що регламентує діяльність бібліотеки: 
Положення про бібліотеку (1991); 
Правила користування бібліотекою; 
Паспорт бібліотеки; 
Посадові інструкції; 
Планово-звітна документація бібліотеки. 

4. Облікова документація бібліотеки: 
Книга сумарного обліку підручників; 
Книга сумарного обліку основного фонду; 
Книга інвентарного обліку основного бібліотечного фонду; 
Зошит обліку документів, отриманих від користувачів на заміну загублених; 
Зошит видачі підручників по класах; 
Папка копій рахунків і накладних. 

5. Основні показники діяльності бібліотеки: 
Бібліотечний фонд: 
Класифікаційна система, що використовується бібліотекою (УДК, ББК) 

Показники Станом на 01.09.2021. Показники 
назв примірників 

1. Основний бібліотечний фонд (без урахування 
підручників) 

6827 

3 них за видами: книги та брошури: 6827 
Періодичні видання, усього 3 
За тістом / Психолого-педагогічні науки -

Суспільно-політичні науки 325 
Природничі науки 74 
Прикладні науки 180 
Літературознавство, мовознавство 224 
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Мистецтво і спорт 41 
Художня література 6013 
Бібліотекознавство -

Книгозабезпеченість 9,8 
II. Фонд підручників 16806 

Основні джерела комплектування фонду (зробити позначку) 
органи управління освітою - так 
спонсори - так 
Мовний склад основного бібліотечного фонду (без урахування підручників) 
Українською мовою 61%; 
Російською мовою38% 
іншими мовами 1% 
Довідково-пошуковий апарат бібліотеки (станом на 01.09.2021 р.) 
Абетковий каталог (так, ні) 
Систематичний каталог (так, ні) 
Електронний каталог (так, ні) 
Картотека руху підручників: (так, ні) 

Робота з користувачами (станом на 01.09.21 р.) 
Показники роботи Станом на 01.09.2021 

Р-
Загальна кількість користувачів 1190 
В т.ч.: учні 1110 
вчителі 70 
інші 10 
Загальна кількість відвідувань 2305 
Кількість книговидач, прим. 2653 
в т.ч.: книги, брошури 2653 

Обертаність основного бібліотечного 
фонду' (без урахування підручників) 

0,16 

Загальна кількість виданих підручників 12150 
Інформаційна робота: 
тематичні тижні 3 
інші заходи 12 
Виставкова діяльність: 
виставки нових надходжень 4 
тематичні виставки 16 
постійно діючі 3 
Бібліографічна робота: 
список нових надходжень 1 
тематичні списки 1 

6. ФАКТИЧНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ 
2021 рік 
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Комплектування фонду Матеріально-технічне забезпечення 
Бюджетні кошти Позабюджетні 

кошти 
(спонсорські, 
батьківські) 

Бюджетні кошти Позабюджетні кошти 
(спонсорські, батьківські) 

20 р. (план) 

Комплектування фонду Комплектування ( )онду 
Бюджетні кошти Позабюджетні 

кошти 
(спонсорські, 
батьківські) 

Бюджетні кошти Позабюджетні кошти 
(спонсорські, батьківські) 

Бібліотекар І категорії В. Я. Михацька 
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