
 

 

ВИБІР КНИГ У БІБЛІОТЕЦІ 

 

У бібліотеці на полицях  розташовані  книги в певному порядку 

 

Окремо розставлені книги для учнів молодшого шкільного віку (1-4 кл.), окремо для 

середнього ( 5-6;; 7-8 кл.) , окремо  -  для учнів старшого шкільного віку. 

 

Книги на полицях розставлені за темами. 

 

Назви тем написані на поличних роздільниках. 

 

Розстановка книг за темами називається тематичною.  

 

Для того  щоб, знайти книгу, нам потрібно знати  її тему, зміст. 

 

Як дізнатись про зміст книги до того, як ми почнемо її читати? 

 

За допомогою знань про елементи книги: титульного листа, ілюстрації. 

 

Де ще можна дізнатись про цікаві книги? 

 

У бібліотеці часто  організовують книжкові виставки. Виставки присвячують  

 

окремим темам або творчості письменників. 

 

 

 

 

                                                         ЗАПОВІДІ  КНИГИ    

 

1. Читай книгу  уважно, не поспішай. 

2. Зустрівши незнайомі слова  -  знади їх у словнику або запитай у старших. 

3. Не встиг дочитати книгу до кінця -  вклади закладинку   на тому місці, де зупинився. 

4. Запам’ятай прізвища автора і художника, який намалював ілюстрації до книги. 

5. Прочитав книгу  -  подумай.  

Чи читав ти інші книжки цього письменника?   Що ти знаєш про нього?  Чи 

зустрічались тобі раніше малюнки цього художника?  Чи сподобались герої? 

 

 

 

 

                               ПАМ ЯТКА ЮНОМУ  ЧИТАЧЕВІ 

 

                               Правила користування бібліотекою  

 

Здавай книжки у строк, який визначив бібліотекар. 

Не бігай, розмовляй тихо в бібліотеці. 

Не бери з собою бутерброд, яблуко ,бібліотека не їдальня. 

Не соромся задавати питання. 

Якщо загубив книгу, негайно звернись до бібліотекаря. 
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                                   УМІЙ ЧИТАТИ КНИЖКУ 

 

Під час читання зверни увагу: 

На автора книги, її назву, на загальний зміст книжки; на думки і вчинки героїв; на 

найцікавіші епізоди; на красу описів людини у праці; на цікаві думки, описи, епізоди; 

перелік подій, що стосуються головного героя; перелік подій, пов’язаних з працею 

людей; перелік місць, де відбувалися події. 

 

ЯК ПИСАТИ ВІДГУК НА КНИЖКУ: 

 

Перш ніж писати відгук, переглянь книжку і перевір себе ще раз. 

Відгук пиши самостійно: чим більш правдивим він буде, тим краще. 

Відгук не повинен передавати зміст книжки. 

 

 

 

  КОДЕКС ЧИТАЧА БІБЛІОТЕКИ 

 

1. До бібліотеки записуються учні, які люблять читати книги і за допомогою книги хочуть 

прискорити розвиток своїх моральних і розумових здібностей. 

 

2. На читачів заводяться формуляри встановленого зразка. 

 

3. Читачі мають право : 

- Користуватись абонентом бібліотеки; 

- Брати книжки з абоненту на 15 днів; 

- У разі необхідності продовжити строк користування книгою ще на 15 днів; 

- На інформацію з усіх галузей знань; 

- Особливо брати участь у масових заходах бібліотеки; 

- Ввійти у склад активу бібліотеки; 

- На безпечні та нешкідливі умови роботи в  бібліотеці. 

 

 

4. Читачі зобов’язані : 

- Прагнути до пошукової активності в процесі навчання; 

- Систематично і глибоко; 

- Бережно ставитись до книги;  

- Не затримувати книгу більше 15 днів; 

- Дотримуватись моральних, етичних норм поведінки у бібліотеці; 

- Дбайливо ставитись до майна бібліотеки. 

 

 

  ДЕСЯТЬ «НЕ МОЖНА» : 

Не можна шуміти, смітити у бібліотеці; 

Не можна брати книжку брудними руками; 

Не можна їсти у бібліотеці; 

Не можна затримувати більше 15 днів;  

Не можна користуватись книгою або підручником не обгорнувши їх; 

Не можна вкладати у книгу зайві речі; 

Не можна малювати книгу без допомоги, якщо вона «захворіла»; 

Не можна читати книгу на сонці; 

Не можна загинати сторінки і корінець книги. 
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    БАТЬКІВСЬКА ШКІЛЬНА НАУКА 

     (рекомендації батькам) 

 

 

1. Сприяйте і постійно контролюйте читання своїх дітей. 

2. Ознайомтесь зі змістом багатьох дитячих книжок. Це допоможе краще зрозуміти дитячий 

світ. 

3. Періодично купуйте дитині книжку. Дитяча література має таку ж мету, що й література 

для дорослих: виховувати. 

4. Перш ніж придбати дитині книжку, перегляньте її самі. Достатньо 2-3 хвилини , щоб 

прочитати анотацію або звернення  до читача. 

5. Для малюка, що тільки починає читати, купуйте тоненькі книжечки з малюнками. 

6. Дбайте, щоб змалку в дитини створювався читацький досвід. 

7. Для цього знайомтеся з різноманітною літературою: казками, пригодницькою, науково-

фантастичною, віршами, оповіданнями, байками, фольклором. 

8. Для того щоб не пропустити прекрасні твори, самі знайомтесь із дитячою літературою.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    БІБЛІОТЕЧНИЙ  ІНСТРУМЕНТАРІЙ 
                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БІБЛІОТЕКАР 

Аналіз читання та 

відвідування 

бібліотеки учнями 

Забезпечення 

підручниками 

Інформування про 

надходження 

художньої та 

методичної 

літератури 
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СУЧАСНИЙ УЧЕНЬ І КУЛЬТУРА ЧИТАННЯ 
 

 

 Бібліотекар – це одна з найважливіших продуктів розвитку людської цивілізації. 

      Сучасний учень – це фігура неоднозначна, складна й суперечлива. Це різнобічно 

розвинуті підлітки. Одні виховуються в сім’ї, школою, друзями. Інших виховує вулиця, дурні 

розваги, звички. Найбільша біда в тому, що сьогоднішні підлітки не виховуються хорошою 

книгою 

      Культура читання – це вміння швидко знаходити в бібліотеці потрібні книжки або статті. 

Справжній читач той, хто здобуті знання втілює в життя. 

       Сучасних учнів не так легко зацікавити, а тим більше в чомусь переконати. Особливо 

якщо кругозір вчителя обмежено матеріалом, викладеним у підручнику. Тому й ведуть нас 

думки у храм святого слова, де ми не тільки заглиблюємось у науково-методичну літературу, 

а й поринаємо у світ мистецтва, забуваємо проблеми, відновлюємося духовно.  

        А чи сучасний учень має потребу відвідувати бібліотеки? Безумовно. Але не завжди 

усвідомлює це. Зокрема, в міру того, як масового вживання набуває комп’ютерна і 

копіювальна техніка, як світ завойовує інтернет, - зменшується значення і незамінність 

книги.  

         Але сила словесного мистецтва в його філософічності, інтелектуалізмі та магії впливу 

на на почуття, свідомість, переконання, етику та естетичні смаки, ідеали та волю людини. 

Наукові твори поглиблюють знання учнів, художні – спонукають школярів до самостійних 

роздумів над проблемами життя. 

         Відвідування бібліотеки, вміння користуватися каталогом, знаходити необхідну 

літературу, критично її опрацьовувати – все це навчає дітей самостійно здобувати знання, 

виховує навички адаптуватися в соціумі та бажання творчо працювати. 

         Сьогодні вже ніхто не ризикне заперечувати значну втрату сучасним поколінням 

емоційного  сприйняття, чужому болю, адекватної ( з точки людської моралі) реакції на 

оточення. Та й інтелектуальні здібності дітей у всьому світі. 

          Тож художня література має рятувати травмоване суспільство. 

           Але зараз далеко не в кожній домашній бібліотеці можна знайти твори, якими 

зачитувались представники багатьох поколінь. 

          Перш за все, ніж ставити питання про культуру читання, слід навчати дітей і молодь 

любові до читання , повагу, преклоніння, повагу перед книгою як підручником життя. 

Вирішивши це завдання, можна ставити питання про культуру читання. Щоб прочитане 

залишилося в пам’яті надовго бажано вести щоденник. Це допоможе протягом багатьох 

років простежити своє духовне зростання. 

         Розпорядитися набутими знаннями зможе та людина, котра володіє основами культури 

читання. Важливо читати щодня; глибоко, повно розуміти текст книги, відчути красу 

художнього слова дозволяє тільки вдумливе читання 

        Вирішити мету культури читання зусиллям шкільного бібліотекаря? Це фантастика!!! 

Це завдання комплексна й повинна вирішуватися всім педколективом, батьками й, звичайно, 

всією державою. 

        В майбутньому суспільстві читання і людина, яка читає, - без сумніву, будуть 

розглядатися як національна  цінність. 

            

 


