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У 2019-2020 році шкільна бібліотека проводила роботу згідно річного плану роботи.
Бібліотекарем Дубковою Н.М. створювались необхідні умови для виховання в учнів
любові до книги, дбайливого ставлення до бібліотечного фонду, формування культури
читання, навичок самостійної роботи з книгою. Бібліотекар спільно з педагогічними
працівниками проводить ряд заходів, керує позакласним читанням учнів, контролює
збереження учнями підручників та художньої літератури.

  

Протягом навчального року бібліотека була місцем активного спілкування з книгою,
інформаційним центром, читальним залом для учнів та педагогів тут проводились:
бібліотечні уроки для учнів 1-4 класів «Книга – основне джерело знань», дитячі ранки
«Тарас Шевченко – геній і людина», «Наша мова – душа народу», бібліотечні огляди:
«Прочитай! Це цікаво!», «На хвилинку зупинись, нові книги подивись!»; різні квести,
флешмоби до ювілейних і пам’ятних дат, уроки пам’яті «Небесна сотня – наша біль і
гідність», «Перемога! Свята Перемога!»; уроки мужності «Герої нашого часу», «Сторінки
героїзму» та багато інших цікавих заходів.

  

У шкільній бібліотеці є різноманітні тематичні папки з добірка матеріалами для
проведення уроків історії, літературного читання, біології, образотворчого мистецтва та
інших. Постійно оформлюються книжкові виставки, тематичні полиці, проводяться
огляди літератури, дні інформації, години спілкування, години цікавих повідомлень,
уроки поезії, зустрічі в українській світлиці та багато іншого.

  

Кількість читачів у бібліотеці за 2019/2020 навчальний рік становила 240 осіб, кількість
відвідувань – 1285, книговидача – 2805 екземплярів. Бібліотечний фонд шкільної
бібліотеки – 2098 екземплярів, художньої літератури – 11394 екземпляри, підручників –
9160. Кожного місяця бібліотека отримує 44 екземпляри періодичних видань, з них
фахових – 34, дитячих – 10. Протягом навчального року бібліотечний фонд поповнився
дитячою художньою літературою в кількості 407 екземплярів та 242 екземплярів
підручників.Постійно бібліотекарем школи велась робота з упорядкування бібліотечного
фонду, обновлявся довідковий апарат. Бібліотекарем розроблені та проведені заходи
щорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек. Значна робота
бібліотекарем школи проводилась з виховання гармонійної, морально досконалої
особистості, свідомої свого громадського обов’язку, здатної вчитися впроваджувати
життя і творчо розвиватися.

  

Але у шкільній бібліотеці так і немає комп’ютерного обладнання, дуже тісний читальний
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зал, приміщення бібліотеки не має підсобної кімнати. Слід також пожвавити роботу
бібліотечного активу.
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