Про роботу бібліотеки школи
Сучасні інформаційні технології стрімким потоком увірвалися в життя
суспільства, потіснили книгу і бібліотеку. Але все ж таки без бібліотек
освіта, зокрема загальноосвітня школа не могла б забезпечити інформаційні
потреби учнів і вчителів.
Наша шкільна бібліотека є осередком інтелектуальної культури та центром
якісного і оперативного інформування педагогічного та учнівського
колективів.
Книжковий фонд бібліотеки розміщений у 2-х кімнатах, розставлений
згідно таблиць УДК. Фонд підручників знаходиться в окремій кімнаті,
підручники розставлені по класах і предметах.
Постійно в роботі фонд довідкової літератури (творче використання),
каталоги, картотеки (тематичні картотеки, систематична картотека статей).
Бібліотека впродовж усіх років працює в тісному контакті з класними
керівниками, класоводами, батьками, разом плануємо проведення виховних
заходів, залучаємо до масової роботи учнів, вчителів-предметників, класних
керівників.
Далі, якщо учні мають бажання, то беруть активну участь в масових
заходах, в роботі наших гуртків, проведенні літературних і поетичних
вечорів, годинах поезії і музики, в різноманітних конкурсах, вікторинах,
турнірах, літературних подорожах, іграх і т.д.
Гурток «Друзі книги» – це учні, які майже щодня бувають у бібліотеці,
приймають активну участь у всіх масових заходах бібліотеки, допомагають
бібліотекарям у пропаганді літератури, проводять бесіди про правила
користування бібліотекою, про збереження літератури.
Бібліотекарі школи, педагогічний колектив та учні докладають багато
зусиль для того, щоб зберегти книжковий фонд бібліотеки.
Не відмовляється бібліотека і від масової роботи, форми якої
загальновідомі: книжкові виставки, бесіди, огляди літератури, вікторини,
літературно-музичні вечори, композиції, тощо. Вже традиційним стало
проведення бібліотекарями спільно з класними керівниками першого уроку у
новому навчальному році, а також лтературно-музичних композицій до
знаменних дат.
При проведенні масових заходів у бібліотеці учні самостійно
оформляють приміщення (малюють плакати, малюнки), допомагають у
підборі музичного супроводу, тощо.
Обов’язковим є проведення першого бібліотечного уроку у перших класах :
“Подорож в бібліотеку”, на якому відбувається знайомство з правилами
користування бібліотекою, посвята в читачі.
В перспективному плані роботи шкільної бібліотеки є пункт про під’єднання
до Інтернету. Сподіваємось, що ми зможемо надавати нашим читачам ще
більше корисної інформації для навчанні і творчості.

