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І. АНАЛІЗ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ  

МИРОНІВСЬКОЇ ФІЛІЇ КЗ «БІЛЯЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ» 

У 2021/2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 

 Виконуючи основні функції, інформативно-просвітницьку і духовну, 

бібліотека Миронівської філії КЗ «Біляївський ліцей»  активно підтримувала 

освітній процес та спрямовувала  свою роботу на озброєння вчителів та учнів 

навичками систематичної роботи з джерелами інформації, сприяла інформаційному 

забезпеченню усіх аспектів навчально-виховного процесу. Робота бібліотеки 

базувалась на принципах ціннісних  орієнтирів розвитку особистості учня: 

гуманізму, моральності, толерантності, працелюбності, відповідальності, 

формування правової, інформаційної, екологічної та трудової культури, здорового 

способу життя. 

 У 2021/2022 навчальному році бібліотека Миронівської філії КЗ «Біляївський 

ліцей» обслуговувала 76 читача. З них 66 – учні, 16 – вчителі. 

Навчальний рік почався з оформлення картотеки читацьких формулярів, що 

пов’язано з переведенням учнів до наступного класу. В кінці серпня бібліотекарем 

було організовано видачу підручників класним керівникам учнів  1-11 класів.  

Забезпечення підручниками була 100%. Разом з тим проведена робота з ліквідації 

читацької заборгованості. 

Протягом навчального року в бібліотеці діяли постійні  виставки: 

- «Що я знаю про спорт?» 

- «Їх пам’ятають завжди». 

- «Невмирущий Тарас». 

- «Нам подарували». 

- «Цікаве для малят». 

- «Олімпійське сузір’я». 

Крім того діяли і тимчасові  тематичні виставки. Це такі як: 



- До Дня фізичної культури і спорту -  «Ігри, що підкорили світ»; 

- В рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек – «Що читали мої 

батьки»; 

- До Дня працівників цивільного захисту -  «Вони рятують світ»; 

- До Дня партизанської слави - «Народні месники»; 

- До Дня українського козацтва -  «Славетні козаки»; 

- До Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій – «Їх пам’ятають 

завжди». 

- До Дня соборності України – «Народження нової України»; 

- До Дня пам’яті героїв Крут – «Вічно молоді»; 

- До Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні – «небесна Сотня»; 

- До Дня Чорнобильської трагедії – «Наш Чорнобиль до і після» 

(дистанційно); 

- До Дня Перемоги – «Вічно живі»(дистанційно) 

В рамках Всеукраїнського місячника  шкільних бібліотек проводилися такі заходи: 

- Посвята в читачі «Книжкова країна» 

- Буккросинг «Друге життя книги» 

- Книжкова лікарня «Друге життя книги». 

- Виховна година «Чого нас вчить книга» 

- Бесіда «Книга – мій кращий друг» 

- Бліцопитування «Твоя улюблена книга». 

  Учні навчального закладу брали участь у акції «Живи, книго!». Під час акції 

проводилися такі заходи: 

-  роз'яснювальна робота з дітьми по бережливому ставленню до підручника; 

-  огляд стану підручників в 1-11 класах;  

- інформування про результати перевірки підручників та визначення кращих 

класних колективів та учнів;  



- ремонт книг тими учнями, у яких підручники знаходяться у незадовільному 

стані. Крім того, учнівським активом було відремонтовано 30 примірників 

художньої літератури. 

-  оформлення у бібліотеці виставок «Живи, книго!», «Твій друг – книга», 

«Книги  –  помічники у навчанні»;  

-  бесіди з учнями: «Що таке бережливість», «Скільки коштують державні 

підручники», «Як створюється книга та як треба з нею поводитися» та інші. 

         Протягом року велика увага приділялась індивідуальній роботі з читачами. Під 

час видачі літератури проводились рекомендаційні бесіди з учнями, консультації 

щодо вибору літератури біля книжкових полиць, бесіди про прочитану книгу, бесіди  

про правила поведінки з книгами. Бібліотекар намагався якнайкраще задовольнити 

потреби читачів у художній, навчальній, довідковій та іншій літературі. 

Проводилась масова робота з популяризації книги, розвивалась співпраця 

бібліотеки з учителями школи, з бібліотекарем сільської бібліотеки. 

Бібліотекар своєчасно інформував вчителів про новинки літератури, що 

надійшли до бібліотеки. Для цього використовувались такі засоби: 

 - індивідуальне інформування викладачів та учнів про надходження нових 

підручників, програмової літератури та літератури з позакласного читання; 

- проведення «Днів інформації» для вчителів; 

- організовувалися виставки нових надходжень. 

 Бібліотекар навчального закладу проводив  бібліотечні уроки з використанням 

комп’ютерних презентацій. Так для учнів 1-4 класів проведено бібліотечні уроки на 

тему  «Дитячі письменники». 

 Підключення школи  до мережі Інтернет надає значно більше можливостей 

для задоволення запитів читачів. Також можливості мережі Інтернет часто 

використовуються для пошуку матеріалів довідкової літератури, оскільки фонд 

бібліотеки містить досить невелику кількість примірників нової художньої 

літератури. 



       Постійно оформлювалася підписка періодичних видань. Ведеться  

індивідуальний облік фонду, облік виданих підручників по класах  та по 

пересуванню по інших навчальних закладах, кожен квартал  надаються звіти з 

діяльності  бібліотеки .  

 

IІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ  БІБЛІОТЕКИ 

 У 2021 – 2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

Невід’ємною складовою науково-освітянського та інформаційного простору є 

бібліотеки, які накопичують, зберігають і поширюють знання, що зафіксовані у 

друкованих та інших носіях інформації. Саме бібліотека є найважливішою творчою 

лабораторією, саме від її ресурсів і послуг залежить якість та зміст навчально-

виховної роботи. Книга – це скарб, мудрість і досвід, ретельна праця, творча думка і 

презентація ідей.  

Сьогодні основними завданнями  бібліотеки є: 

1.  Піднесення бібліотечної справи на якісно новий рівень, інформатизація 

бібліотечних процесів, впровадження в роботу бібліотеки нових інформаційно-

комунікаційних технологій, навчання користувачів технологіям інформаційного 

самообслуговування, створення нових та поповнення існуючих баз даних матеріалів, 

необхідних для забезпечення навчально-виховного процесу. 

2.  Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-

виховного процесу; виховання загальної культури, національної свідомості, 

шанобливого ставлення до книги. 

3.  Сприяння реалізації концепції Нової української школи, яка ґрунтується на 

«Рекомендаціях Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти 

впродовж життя», щодо навчанню здобувачів освіти засобами книги вмінню 

навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, 

працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти 

іншими сучасними вміннями.  



4.  Підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, 

пізнавальної, інтелектуальної фунцій, які вміщують найповніше інформаційне 

забезпечення навчально-виховного процесу, надання інформаційно-методичної 

допомоги учням, педагогам в оволодінні основами наук і організації навчально-

виховного процесу 

5.  Координація роботи  бібліотеки з учнями, педагогами, батьками в 

популяризації книги, в задоволенні інформаційних потреб книгокористувачів, 

формуванні в них навичок читання літератури. 

6.  Виховання в учнів інформаційної культури, культури читання; формування 

вмінь користуватись бібліотекою, її послугами, книгою, довідковим апаратом, 

базами даних, розвиток творчої думки, пізнавальних здібностей та інтересів дітей.  

7.  В умовах воєнного стану приділяти увагу  інформації, що спонукає здобувачів 

освіти звертатися до книг та пробуджує інтерес до читання; популяризації 

літератури на інтернет-сервісах. 

8.  Систематична робота  бібліотекаря зі збереження, зміцнення та розширення 

книжкового фонду; формування книжкового  фонду, основу  якого складала б 

українська книга; поповнення шкільного фонду краєзнавчими й бібліотекознавчими 

матеріалами, літературними доробками місцевих авторів; розширення книжкового 

фонду  засобами проведення доброчинних акцій «Подаруй книгу бібліотеці». 

9.  Якнайповніше забезпечення реалізації таких принципів функціонування  

бібліотеки, як пріоритет читацьких інтересів, глибоке і копітке їх вивчення та 

задоволення відповідно до можливостей бібліотеки: формування в дітей стійкої 

потреби в книзі. 

10.  Популяризація книги, постійне оновлення матеріалів, календаря пам’ятних 

дат, даних про новини бібліотеки, нові надходження, програмних творів, творів , 

рекомендаційних списків літератури та іншої інформації. 

11.  Підвищення авторитету  бібліотекаря, збільшення ролі його праці в навчально-

виховному процесі навчального закладу, сприяння зростанню соціальної активності 



бібліотекаря , його готовності до сприйняття нових ідей, маркетингової діяльності 

як засобу та інструменту оптимізації процесу обслуговування і розширення сфери 

впливу бібліотеки. 

 

 

IІI. ДІЯЛЬНІСТЬ   БІБЛІОТЕКИ ЩОДО СПРИЯННЯ 

ГУМАНІЗАЦІЇ, ГУМАНІТАРІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ДУХОВНОМУ СТАНОВЛЕННЮ УЧНЯ 

 
1. РОБОТА З ЧИТАЧАМИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ І ЗАДОВОЛЕННЯ ЇХ 

ЧИТАЦЬКИХ ПОТРЕБ 

 
Заходи Дата 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1.1.Координована робота з заступником 

завідувача філії КЗ  «Біляївський ліцей»: 

- обговорення навчальних програм; 

- визначення наявності науково-популярної 

літератури в фонді, яка потрібна для учбового 

процесу 

Вересень 

 

Завідувач філії, 

заступник 

завідувача філії 

з НВР, 

бібліотекар 

 

 

1.2.Створення активу читачів на 2022/2023 

навчальний рік. 

Вересень 

 

Бібліотекар, 

кл. керівники 
 

1.3.Оформлення картотеки читацьких 

формулярів у зв’язку з переформуванням 

класів, «Зошиту обліку читачів  бібліотеки по 

класах» 

Вересень 

 

Бібліотекар, 

актив читачів 
 

1.4. Розподіл читачів на  групи  за їх 

індивідуальними особливостями: 

- обдаровані діти; 

- невстигаючі з певних предметів; 

 

Жовтень Бібліотекар,  

кл. керівники 

 

 

1.5. Вивчення читацьких інтересів, динаміки 

читання : 

- аналіз читацьких формулярів (результати 

читання обговорити з класними керівниками, 

вчителями-предметниками ) 

По закінченні 

півріччя 

Бібліотекар, 

актив читачів 

 

 

 

 

1.6.Привернення  учнів до планового читання 

за рекомендаційними списками літератури та 

планами читання 

Протягом 

року 

Бібліотекар, 

вчителі-

предметники 

 

1.7.Проведення на класних годинах циклу 

бесід по виконанню учнів культури читання 

та бережливого ставлення до книги 

Протягом 

 І півріччя 

Бібліотекар, 

 кл. керівники 

 

1.8.Проведення анкетування учнів: Листопад Бібліотекар  



- 2-4 класів: «Назвіть вашу улюблену книгу?» 

- 5-9 класів: «Про що б вам хотілося читати?» 

Грудень 

 

1.9.Проведення комплексу заходів  

 «Тиждень бібліотеки в навчальному закладі» 

(за окремим планом).  

І тиждень 

листопада 

Бібліотекар,  

кл. керівники 

 

1.10.Поновлення стенда «Куточок читача» Вересень Бібліотекар, 

актив читачів 
 

1.11. Поповнення web-сторінок « Бібліотека» 

на сайті навчального закладу 

Постійно Бібліотекар  

 
                2.ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА З ЧИТАЧАМИ 

 
Заходи Дата 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

2.1.Обслуговування читачів на абонементі Постійно Бібліотекар  

2.2.Ознайомлення читачів з правилами 

користування бібліотекою 

При записі до 

бібліотеки 

Бібліотекар  

2.3.Проведення бесід: 

- про рекомендовану літературу; 

- про прочитані книги 

Протягом 

року 

 

Бібліотекар 

 

 

2.4.Бесіди з читачами про нові книги, що 

надійшли в бібліотеку 

По мірі 

надходження 

Бібліотекар  

2.5.Індивідуальна робота з учнями, що мають 

низький рівень читання: 

- добірка книг, доступних за 

змістом, з великим шрифтом, ілюстраціями 

За потребою Бібліотекар  

 

3. ВЗАЄМОДІЯ  БІБЛІОТЕКИ З ПЕДПРАЦІВНИКАМИ 

 
Заходи Дата виконання Відповідальний Відмітка про 

виконання 

3.1.Інформування вчителів про новинки 

літератури, що надійшли до бібліотеки: 

- випуск інформаційних списків, 

бюлетенів, експрес – інформацій; 

- інформація про надходження нових 

підручників, програмної літератури, з 

позакласного читання, методичної та нової 

педагогічної літератури 

По мірі 

надходження 

Бібліотекар  

3.2.Проведення оглядів літератури й 

періодичних видань по темах: 

-  «У методичну скарбничку вчителя» 

1 раз на 

півріччя 

Бібліотекар  

3.3.Інформаційна підтримка предметних 

тижнів в навчальному закладі 

За планом 

проведення 

тижнів 

Бібліотекар, 

вчителі-

предметники 

 

3.4.Створення картотеки газетно- Протягом року Бібліотекар  



журнальних статей, тематичних картотек. 

3.5.Організація роботи бібліотеки та 

педколективу щодо збереження  

підручників; 

- організація видачі та прийому  

підручників класними керівниками  2-4 

класів; 

- робота з ліквідації  заборгованості 

підручників; 

- перевірка підручників  протягом 

навчального року; 
- проведення бесід з учнями та батьками 

по збереженню книг. 

Протягом 

року 

 

Вересень 

 

Вересень 

 

 

Травень 

 

Протягом року 

Протягом року 

Бібліотекар  

 

4. МАСОВІ ЗАХОДИ З ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 
Заходи Дата 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

4.1.Оформлення книжкової полиці: 

«Нас подарували» 

 

Вересень 

 

Бібліотекар, 

актив читачів 

 

 4.2.Оновлення постійно діючих книжкових 

виставок 

Протягом 

року 

Бібліотекар, 

актив читачів 

 

 4.3.Організація виставок: 

-“Г.С.Сковорода”; 

- «Тарасові шляхи» ; 

- «Вічно живі»; 

- «Новинки бібліотеки» 

 

Жовтень 

Березень 

Бібліотекар, 

актив читачів 

 

4.4.Оформлення виставки-вернісаж: 

-  «Новорічні звичаї і свята» 

- «Великодній вернісаж» 

 

Грудень 

Квітень 

Бібліотекар, 

актив читачів 

 

4.5.Організація тематичних полиць: 

- «Пам’яті жертв Голодомору»;- 

- «Цей день ми наближали як могли»... 

Жовтень 

Листопад 

Травень 

Бібліотекар, 

актив читачів 

 

4.6.Проведення циклу заходів 

«Письменники-ювіляри», 

«Письменники рідного краю» 

Протягом 

року 

Бібліотекар, 

кл.керівники 

 

 

4.7.Проведення «Шевченківського тижня»  

(за окремим планом) 

Березень 

 

Бібліотекар, 

кл.керівники 

 

4.8.Проведення «Тижня дитячої та юнацької 

книги» (за окремим планом) 

Березень 

 

Бібліотекар, 

актив читачів 

 

4.9.Проводення  бібліографічних оглядів 

літератури 

І раз в квартал Бібліотекар  

 

 

 

ІV. ІНФОРМАЦІЙНА ТА ДОВІДКОВО – БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА 



 

1. ІНФОРМАЦІЙНО – БІБЛІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ 

 
Заходи Дата 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1.1.Проведення анкетування дітей та вчителів 

з метою вивчення їхніх інформаційних 

потреб 

Протягом 

року 

Бібліотекар, 

заступник 

завідувача вілії з 

НВР 

 

1.2.Індивідуальне, групове та масове 

інформування 

Протягом 

року 

Бібліотекар  

1.3.Складання рекомендаційних 

бібліографічних списків  

Протягом 

року 

Бібліотекар  

1.4.Проведення «Днів інформації» 1 раз на 

квартал 

Бібліотекар  

1.5.Оформлення «Паспорта шкільної 

бібліотеки» 

Серпень Бібліотекар  

1.6. Проведення бібліотечних уроків. Вересень-

грудень 

Бібліотекар  

1.7. Екскурсія в бібліотеку.  Протягом 

року 

Бібліотекар  

 

                          2. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНО – БІБЛІОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ 
 

Заходи Дата 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

2.1. Святкування Всеукраїнського дня 

бібліотек 

Вересень Бібліотекар  

2.2.Проведення тижня бібліотеки (за окремим 

планом) 

Листопад Бібліотекар  

2.3.Участь у проведенні Всеукраїнської акції 

«Живи, книго!» 

Жовтень-

березень 

Бібліотекар  

2.4.Організація презентації кращих книжок. Квітень Бібліотекар  

2.5. Організація конкурсу «Найкращий читач 

шкільної бібліотеки» 

Травень Бібліотекар  

 

 

3. УПРОВАДЖЕННЯ  НОВИХ  ІНФОРМАЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Заходи Дата 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

4.1.Використання мережі  Internet в повному 

обсязі у навчально-виховному процесі 

Протягом 

року 

Бібліотекар  

4.2.Надання допомоги читачам у швидкому 

пошуку і систематизації інформації, 

Протягом 

року 

Бібліотекар  



отриманої в Internet 

4.3.Скласти план роботи з читачами по 

формуванню інформаційної культури читачів 

Протягом 

року 

Бібліотекар  

4.4.Вести автоматизовану  технологію обліку 

періодичних  видань  

Протягом 

року 

Бібліотекар  

4.5.Робота зі сторінками сайту  бібліотеки. 

Реклама бібліотеки. 

Протягом 

року 

Бібліотекар  

 

 

V. ФОРМУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ 
 

1. КОМПЛЕКТУВАННЯ. ОРГАНІЗАЦІЯ ФОНДУ. РОЗСТАНОВКА. СПИСАННЯ 

 

Заходи Дата 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1.1.Оформлення передплати періодичних 

видань для навчально-виховного процесу 

навчального закладу 

Вересень Бібліотекар  

1.2.Ведення обліку бібліотечного фонду Протягом 

року 

Бібліотекар  

1.3.Вилучення з фондів застарілих та 

загублених видань 

Постійно Бібліотекар  

1.4.Своєчасне оформлення актів на списання 

застарілої та загубленої літератури  

Один раз 

на рік 

Бібліотекар  

1.5.Вивчання складу фонду та аналіз його 

використання 

Кожний 

квартал 

Бібліотекар  

1.6.Здійснення комплектування книжкового 

фонду та медіатеки 

Протягом 

року 

Бібліотекар  

1.7.Проведення акції «Подаруй книгу  

бібліотеці». Оформлення документів на 

подарункові книги. 

Жовтень- 

грудень 

Бібліотекар, 

кл.керівники 

 

1.8.Звірка «Книги сумарного обліку 

художньої та навчально-методичної 

літератури» з даними бухгалтерії, звіти про 

рух книжкового фонду 

Січень 

 

Червень 

Бібліотекар  

 

2. ЗАХОДИ ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ КНИЖКОВОГО ФОНДУ 

 
Заходи Дата 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

2.1.Проводення  роботи по ліквідації 

читацької заборгованості  

 Протягом 

року 

Бібліотекар, кл. 

керівники 

 

2.2.Проводення бесід з учнями про  правила 

користування книгами 

Два рази на 

семестр 

Бібліотекар, кл. 

керівники 

 

2.3.Організація виставки книжкових 

закладинок «Незвичні закладки для книжок» 

(до Дня гумору). 

Квітень Бібліотекар, 

читацький актив 

 



2.4.Здійснення вологого  прибирання полиць 

з книжковим фондом 

Санітарний 

день 

Бібліотекар, 

читацький актив 

 

2.5.Систематичний дрібний ремонт 

книжкового фонду 

За потребою Бібліотекар,  

читацький актив 

 

 
3. РОБОТА З ФОНДОМ ПІДРУЧНИКІВ 

 
Заходи Дата 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

3.1.Оформлення перспективного замовлення 

підручників 

Травень Бібліотекар  

3.2.Прийом і обробка нових підручників По мірі 

надходж. 

Бібліотекар  

3.3.Введення отриманих підручників в базу 

даних програми «Облік підручників» 

По мірі 

надходж. 

Бібліотекар  

3.4.Ведення «Реєстраційної картотеки 

підручників»  

По мірі 

надходж. 

Бібліотекар  

3.5.Вивчення стану забезпечення учнів 

підручниками. Надання звітів. 

Вересень Бібліотекар  

3.6.Видача підручників по класах. 

Оформлення зошита видачі підручників по 

класах 

Вересень Бібліотекар, кл. 

керівники 

 

3.7.Інвентаризація фонду підручників Червень Бібліотекар  

3.8.Своєчасне оформлення актів на списання 

загублених та непридатних до використання 

підручників 

Травень Бібліотекар  

3.9.Проведення рейдів-перевірок збереження 

навчальної книги 

В кінці 

кожного 

семестру 

Бібліотекар  

3.10 Прийом підручників наприкінці 

навчального року  

Травень Бібліотекар   

3.11.Своєчасне надання звітів  про одержану 

навчальну літературу та інвентаризацію 

бібліотечних фондів  підручників 

Грудень 

Червень  

Бібліотекар  

 

 

VI.ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ. ОРГАНІЗАЦІЙНО – МЕТОДИЧНА 

РОБОТА 

 
Заходи Дата 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1.Систематичне відвідування семінарів  

бібліотекарів(онлайн) 

Протягом 

року 

Бібліотекар  

2.Участь у підготовці і роботі методичних  

семінарів(Онлайн) 

Протягом 

року 

Бібліотекар  

3.Участь у огляді бібліотечної  майстерності Протягом Бібліотекар  



бібліотекарів (дистанційно) року 

4.Систематичне ведення щоденника роботи 

бібліотеки 

Постійно Бібліотекар  

5.Складання річного плану роботи  

бібліотека на наступний навчальний рік 

Травень Бібліотекар  

6.Огляд періодичних видань та сайтів в 

мережі Internet на допомогу бібліотекареві 

Періодично Бібліотекар  

 

VII. РОБОТА З ЧИТАЦЬКИМ АКТИВОМ 

 
Заходи Дата 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1.Залучення активістів-учнів для допомоги в 

роботі бібліотеки 

Протягом 

року 

Бібліотекар  

2.Допомога учнів-активістів у проведенні 

рейдів перевірки підручників  

Жовтень-

березень 

Бібліотекар  

3.Спільна праця з читацьким активом в 

створенні презентації бібліотеки 

Протягом 

року 

Бібліотекар  

 

 

 

VIIІ. СПІВПРАЦЯ ТА КООРДИНАЦІЯ РОБОТИ З ІНШИМИ БІБЛІОТЕКАМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заходи Дата 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1.Продовження роботи по  обміну 

підручниками з бібліотеками інших шкіл і 

бібліотеками міста та району 

Протягом  

року 

Бібліотекар  

2.Відвідування інших шкільних  бібліотек 

району, міста з обміну досвідом. 

Протягом 

року 

Бібліотекар  
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