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План роботи бібліотеки ДНЗ «ХПСЛ» 
 

Завдання і напрямки роботи на 2017- 2018 навчальний рік: 

У  2017-2018 н.р. визначено слідуючи завдання і напрямки роботи шкільної бібліотеки: 

 виховання  національної свідомості, формування громадської позиції, моральних якостей; 

 створення комфортного бібліотечного середовища; 

 використання інноваційних технологій та методів, методу проектів у бібліотечній справі; 

 виховання у учнів поваги до державних символів України, Конституції України, свідомого      

ставлення до обов’язків людини і громадянина. 

 організація тісної співпраці класних керівників, вчителів  з бібліотекою ліцею; 

 задоволення потреб кожного студента відповідно до інтересів та запитів; 

 оперативне та якісне комплектування бібліотечних фондів; 

 продовження акції «Подаруй бібліотеці книгу»; 

 забезпечення активної участі  бібліотечних постів у заходах річного плану; 

 

 

1. Формування та задоволення читацьких потреб. 

Пропаганда діяльності бібліотеки 
Мета:  спрямування роботи бібліотеки на популяризацію книг серед дітей, формування їх світогляду,   

інформаційне  забезпечення навчально-виховного процесу у навчальному  закладі, організація діяльності  

бібліотеки ліцею на підтримку  читання,  впровадження нових методів та форм роботи, введення нових 

технологій та розширення бібліотечно – інформаційних послуг. 
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1.2 Аналіз роботи бібліотеки за минулий  

2017-2018 навчальний рік. 

Червень  Бібліотекар ліцею  

Комаренко В. П. 

 

1.3  Складання плану роботи  бібліотеки ліцею на новий 

2017-2018 навчальний рік.  
Червень  Бібліотекар ліцею  

Комаренко В. П. 

 

1.4 Координована робота з заступниками директора з ВР: 

обговорення навчальних програм інваріантної та 

варіативної складової навчального плану роботи 

ліцею на навчальний рік, 

визначення наявності науково-популярних  

- видань, які потрібні для організації НВП у ліцеї: 

- в достатній кількості, 

- в малій кількості, 

- відсутня.  

Серпень  

вересень 

  

 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

Заступник директора 

виховної роботи 

 

 

1.5 Оформити картотеку читацьких формулярів у зв'язку 

з новоприбулими абітурієнтами ліцею. 

Вересень Бібліотекар ліцею  

Комаренко В. П. 

 

1.6 Систематичне вивчення читацьких інтересів 

ведення щоденника  бібліотеки  ліцею та 

щоденника масової роботи бібліотеки 

Протягом  

року 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В. П. 

 



1.7 Визначення кращих читачів  бібліотеки 

ліцею  

Квітень Бібліотекар ліцею  

Комаренко В. П. 

 

1.8 Переведення фондів бібліотеки ліцею з 

ББК  на УДК 

Протягом  

року 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В. П. 

 

1.9 Перегляд паралельних, альтернативних, вилучених з 

фонду підручників та навчальних посібників з метою 

потрібної інформації для навчального процесу у ліцеї.  

Протягом  

року 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В. П. 

 

1.10  З метою виявлення читацьких інтересів проводити 

бесіди: 

- рекомендаційні, 

- про прочитане, 

- про роль української книжки в житті кожного 

- ресурси INTERNET  панацея чи альтернатива 

звичайній книжці?  

Протягом  

року 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В. П. 

 

2. Організація бібліотечного обслуговування. 
Мета:  Посилення ролі бібліотеки у ліцею  відродженні читання, як духовної потреби учня, а також 

популяризації української книги, історії України, краєзнавчих матеріалів, народних традицій та звичаїв, 

прищеплення учням любові до книжки, дбайливого ставлення до неї, виховання потреби у читанні, 

підвищення інтересу учнів до ролі книжки в суспільному та історично-культурному житті, надання 

практичної допомоги щодо вибору книжок для читання та їх пошуку в бібліотеці, користування довідковими 

виданнями та періодикою.  

 

2.1 Книжкова виствка. 

«Ця чудова планета книжок» 

Вересень Бібліотекар ліцею  

КомаренкоВ.П. 

 

 

2.2 Залучення учні першого курсу до бібліотеки ліцею  
 

Вересень - 

жовтень 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В. П. 

 

2.3 Організація роботи бібліотеки протягом канікул. За 

індивідуальним 

планом 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В. П. 

Кл. керівники 

Вихователі  

 

2.4 Комплексна програма  

«Обдарована молодь» 

 Організувати роботу бібліотеки в системі реалізації 

комплексної програми «Обдарована молодь»  

здійснити підбір літератури.  

Протягом  

року 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

Заступник директора   

виховної роботи 

 

2.5 Організувати для обдарованих учнів ліцею  

- бібліографічні бесіди, 

- консультації з оформлення пошуково-дослідних робіт 

та рефератів 

Протягом  

року 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

Заступник директора  

виховної роботи 

 

2.6 Забезпечити навчальними підручниками та 

посібниками учнів ліцею 

Протягом  

року 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

3. Організація, довідково-бібліографічного та інформаційного  
                                  обслуговування читачів. 

Мета: інформаційне забезпечення всіх, аспектів навчально-виховного процесу, своєчасне інформування 

вчителів, культурний та інтелектуальний розвиток учнів. 
3.1 Робота з довідково-пошуковим апаратом бібліотеки 

ліцею: 

Заведення нових  каталогів,  та картотек бібліотеки за 

системою УДК: 

- алфавітний та систематичний каталоги, 

- систематична картотека статей, 

- картотека матеріалів,  

Інформаційного збірника МОН України, 

Протягом  

року 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 



- краєзнавча картотека  

3.2 Редагування каталогів і  картотек, бібліотеки: 

- вливання карток, 

- вилучення карток списаних видань, 

- збирання  матеріалів, та оформлення тематичних 

папок. 

Протягом  

року 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

3.3 - Обслуговування учнів, вчителів за допомогою  

довідково-бібліографічної служби (каталог бібліотеки, 

інформаційна база даних) 

- надання бібліографічних консультацій та довідок 

(тематичних, адресних, уточнюючих, фактографічних), 

- використання та рекомендації щодо використання 

бібліографічних посібників, при оформленні 

книжкових виставок, організації масових заходів. 

Протягом  

року 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

Заступник директора 

виховної роботи 
 

 

3.4 Довідково-пошуковий апарат бібліотеки: каталоги та 

картотеки,  

довідкові видання. 

 Пошук інформації 

Протягом  

року 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

3.5 Проведення бібліотечно-бібліографічних уроків  Протягом  

року 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

3.6 Проведення бесід з формування інформаційної 

культури. 

Протягом  

року 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

4.Формування, використання і зберігання бібліотечного фонду. 
Мета: комплектування фонду бібліотеки ліцею відповідно до потреб навчального закладу, попередження 

перевантаження фонду застарілими виданнями, проведення роботи щодо руху фондів для якісного його 

використання, залучення до роботи учнів – членів бібліотечного активу. 

4.1 Комплектування 

 Вивчення складу фонду (формування, використання). 

Протягом  

року 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

4.2 Придбання документів: 

- примірників, 

- назв в т.ч. підручників 

- книг (художніх та по галузям знань), 

- оформлення передплати на періодичні видання: 

- журнали; 

- газети; 

- реєстрація періодичних видань; 

- запис даних про нові надходження до інвентарної та 

сумарної книг; 

- технічна обробка підручників, періодичних видань 

(бібліографічний опис, систематизація, штампування 

тощо); 

- розстановка у фонді нових надходжень 

Протягом  

року 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

Адміністрація  ліцею 

 

4.3 Звірення надходжень видань за минулий рік з даними 

бухгалтерії 

Січень 

Червень 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

4.4 Облік бібліотечного фонду підручників,інших видань. 

 Ведення книг  

сумарного обліку  

основного фонду  

фонду підручників  

фонду спецтехнологій  

Протягом  

року 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 



4.5 Ведення книги  

Інвентарного обліку 

Протягом  

року 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

4.6 Проведення масових заходів та індивідуальних бесід 

щодо виховання бережливого ставлення до 

підручників, книжок художньої літератури.  

Протягом     

року 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

Заступник директора 

виховної роботи 

 

4.7 Попередження читацької заборгованості, підручників, 

творів художньої літератури 

Протягом  

року 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

Заступник директора 

виховної роботи 

 

4.8 Ремонт видань. 
  

Протягом  

року 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

Масові заходи.  

5. Популяризація літератури.     
Мета: формування інформаційної культури у читачів, виховання поваги до книги, прищеплення любові до 

читання художньої та науково-популярної літератури. 

  Добірка літератури до професійних днів 

Вересень 

 День знань 1.09 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

 

 

 День партизанської слави 8.09 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

 Всеукраїнський день бібліотек 30.09 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

 

 

Жовтень 

 Міжнародний день похилого віку 

 День ветерана  

01.10 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

 День  українського козацтва 14.10 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

Листопад 

 День української письменності та мови 09.11 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

 Всесвітній день дитини. Відзначається 

щорічно відповідно до рішення 

Генеральної Асамблеї ООН A/RES/836 

(ІХ) від 14.12.1954 р. 

20.11 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

 

 

Грудень 

 Всесвітній день боротьби зі СНІДом 02.12 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

 Міжнародний день волонтерів 05.12 

 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

 День збройних сил України 06.12 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 



 День прав людини 10.12 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

 День вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

14.12 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

Січень 

 Всесвітній день миру 01.01 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

 День соборності України 22.01 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

 Міжнародний день пам’яті жертв 

Голокосту 

29.01 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

Лютий 

 День Святого Валентина 14.02 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

 День вшанування учасників бойових дій 

на території інших держав,  

воїнів – інтернаціоналістів 

15.02 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

 Міжнародний день рідної мови 21.02 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

Березень 

 Міжнародний жіночий день 08.03 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

 День народження Тараса Григоровича 

Шевченка 

09.03 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

 День звільнення міста Херсона від 

німецько – фашиських загарбників 

13.03 

 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

 Всесвітній день поезії 

 Міжнародний день боротьби з 

ліквідацію расової дискримінації  

 Всесвітній день водних ресурсів 

(Всесвітній день води) 

21.03 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

 Міжнародний день театру 27.03 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

Квітень 

 Міжнародний день сміху 

 

01.04 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

 Міжнародний день інтернету 04.04 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

 

 

 Всесвітній день письменника 07.04 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

 Міжнародний день визволення в’язнів 

фашиських концтаборів 

11.04 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 



 Міжнародний день польоту людини в 

космос 

 Всесвітній день авіації  і космонавтики 

12.04 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

 День довкілля 20.04 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

 Міжнародний день рідної Землі 22.04 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

 Всесвітній день книги і авторського 

права 

23.04 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

 День Чорнобильської трагедії (1986) 26.04 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

Травень 

 

 Дні пам’яті примирення, присвячені 

пам’яті жертв Другої світової війни 

08.05 

 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

 

 

 Міжнародний день Червоного Христа і 

Червоного Півмісяця 

09.05 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

 

 

 День Сім’ї 15.05 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

 День Європи 

 

17.05 

 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

 День пам’яті жертв голодомору і 

політичних репресій 

20.05 

 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

 

 

 День Рівноапостольних Кирила та 

Мефодія 

 День слов’янської писемності і 

культури 

24.05 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

 Міжнародний  день миротворців ООН 29.05 

 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

 Всесвітній день боротьби з 

тютюнопалінням 

31.05 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

6. Книжкові виставки.      

Мета: :  удосконалення традиційних та впровадження нових методів та форм роботи, введення нових 

технологій та розширення бібліотечно – інформаційних послуг 

Організація  ювілейних виставок 

120 років від дня народження 

 Володимира Сосюри 
6.01 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

 

 

80 років від дня народження 

 Василя Стуса 

6.01 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

 

 



230 років від дня народження 

 Джорджа Байрона 
22.01 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

 

 

235 років від дня народження  

Стендаля 

23.01 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

 

 

День пам’яті героїв Крут  «Біль мого народу – 

Крути» 
29.01 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

 

 

70 років від дня народження Василя Олійника 05.02 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

 

 

190 років від дня народження  

Жюля Верна 
08.02 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

 

 

«Майдан… З героями іде прощання» - День 

пам’яті Героїв Небесної Сотні. 
20.02 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

 

 

115 років від дня народження 

Наталії Забіли 
05.03 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

 

 

95  років з дня народження  

Миколи Олійника 
9.03 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

 

 

100 років від дня народження 

 Олеся Гончара 
03.04 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

 

 

День слов’янської писемності і культури. 

1155 років від часу створення (863) 

просвітителями Кирилом і Мефодієм 

слов’янської азбуки. 

24.05 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

 

 

120 років від дня народження  

Федеріко Гарсія Лорки 
5.06 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

 

 

120 років від дня народження  

Еріха Марії Ремарка 
22.06 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

 

 

День народження  

Івана Яковича Франка 
27.08 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

 

 

День народження  

Василя Сухомлинського 
28.09 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

 

 

215 років від дня народження  

Проспера Меріме 
28.09 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

 

 

180 років від дня народження 

 Івана Нечуя-Левицького 
25.11 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

 

 



155 років від дня народження 

 Ольги Кобилянської 

 

27.11 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

 

 

240 років від дня народження  

Григорія Квітки-Основ’яненка 
29.11 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

 

 

140 років від дня народження  

Олександра Олеся 
05.12 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

 

 

80 років від дня народження 

Миколи Яновського 
19.12 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

 

 

185 років від дня народження  

Марка Вовчка 

22.12 Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

 

 

 

Створення постійно діючих виставок  

 Це-моя Україна! Протягом  року Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

 Герої  Небесної Сотні Протягом  року Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

 Мій Херсон Протягом  року Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

 Від Конституції Пилипа Орлика до 

Конституції України 

Протягом  року Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

 На допомогу вчителю Протягом  року Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

 Рідна моя Україна 

 

Протягом  року Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

 

 

 Виховуємо громадянина. 

 

Протягом  року Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

 Народ скаже як зав’яже  

 

Протягом  року Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 

 

 

 Книжкові новинки; Протягом  року Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

Книжкова виставки  до тематичних  місячників       

Місячник  безпеки дорожнього руху 
 Типові дорожньою – транспортні 

пригоди з вини пішоходів  

Згідно з паном 

роботи ліцею 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

Місячник  правових знань 



 Ознаки правопорушень З гідно плану 

ліцею 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

 Конвенція ООН про права людини З гідно плану 

ліцею 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

Місячник  формування  зорового способу життя 

 Ми обираємо здоровий спосіб життя З гідно плану 

ліцею 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

Місячник  героїко – патріотичного виховання 

 Згадаємо їх поіменно ( присвячена 

випускникам  ДНЗ «ХПСЛ»  які  

загинули  в АТО) 

З гідно плану 

ліцею 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П. 
 

 

Місячник  естетичного  виховання 

 Скарбниця духа і добра З гідно плану 

ліцею 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

Місячник  національного  виховання  

 Моя родина Україна З гідно плану 

ліцею 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

Місячник  екології  

 Ця чудова планета Земля З гідно плану 

ліцею 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

Місячник  родинного  виховання   
 У родинні росте дитина З гідно плану 

ліцею 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

Місячник  Червоного хреста 

 Відчини своє серце добру З гідно плану 

ліцею 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

Місячник  «Спорт для всіх»  

 Спорт у житті людини З гідно плану 

ліцею 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

Книжкова виставки до тематичних  тижнів   

Тиждень туризму та краєзнавства 
 Стежками рідного краю З гідно плану 

ліцею 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

Тиждень протипожежної безпеки та енергозбереження 
 Це цікаво знати З гідно плану 

ліцею 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

Тиждень культури поведінки 
 У гості до правил поведінки З гідно плану 

ліцею 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

Тиждень героїко – патріотичного виховання  
 Батькова сповідь З гідно плану 

ліцею 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

 Битва за Дніпро З гідно плану 

ліцею 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

 Тиждень юнацької книги у ліцеї За 

індивідуальним 

планом  

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 



7 Формування бібліотечно – бібліографічної грамотності  

Мета : Пропаганда бібліотечно – бібліографічних знань та вмінь читачів, прищеплення культури 

читання серед учнів ліцею. Виховання любові до книги та бережливого ставлення до неї.  

 
 Гра – подорож 

«Країна, якої немає на карті»  

За 

індивідуальним 

планом 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

 Бібліотечний урок 

«Книга мудру дасть пораду, книга 

розуму навчить» 

За 

індивідуальним 

планом 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

 Бібліотечне заняття 

«Як книжка прийшла до людей» 

За 

індивідуальним 

планом 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

 Бібліотечний урок 

«Книга – дивовижний сад, будинок 

життя та мудрості» 

За 

індивідуальним 

планом 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

 Бібліотечний урок  

( присвячений творчості Т.Г.Шевченка) 

«Уклін Кобзарю» 

За 

індивідуальним 

планом 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

 Презентація  книги 

«Вічна тополя» 

Василя Сухомлинського 

За 

індивідуальним 

планом 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

 Конкурс реклами періодичних видань 

«Про все цікаве на планеті читай в 

журналі та газеті» 

За 

індивідуальним 

планом 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

 Бібліотечний  урок 

«Українські енциклопедичні видання» 

За 

індивідуальним 

планом 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

 Науково – популярна і пізнавальна 

література та форми роботи з нею 

«Словник – інструмент пізнання світу» 

За 

індивідуальним 

планом 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

 Бібліотечний урок та тести на тему: 

«Бібліотечно – бібліографічні засоби 

пошуку літератури . Робота  із 

словниками, 

довідниками,енциклопедичною  

літературою» 

За 

індивідуальним 

планом 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

 Круглий стіл 

«Методи самостійної роботи з книгою» 

За 

індивідуальним 

планом 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

 

Продовжувати поповнуати тематичні папки      



 

 «Письменники ювіляри» 

 «Історичні нариси» 

  «Бібліотечні уроки» 

 «Списки літератури до тематичних 

виставок» 

 «Матеріали до тематичних виставок» 

Протягом  року Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

 Акції      
 Проведення  акції «Подаруй улюблену 

книгу бібліотеці» 

Протягом  року Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

 Проведення акції « Макулатурінг » Вересень 

Травень. 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

8. Координаційна робота 
Мета: залучення учнів ліцею до активної роботи в активі бібліотеки, організація співпраці з педагогічним 

колективом, батьками учнів, адміністрацією ліцею, бібліотеками шкіл,ліцеїв району та масовими 

бібліотеками міста 

Робота з активом бібліотеки. 

6.1 Проведення занять з бібліотечним 

активом на теми: 

- Бібліотека.  

- Структура бібліотеки (абонемент, 

читальний зал, книгосховище). 

- Бібліотечний фонд. 

- Розташування книг в бібліотеці  

(за віковими категоріями, за розділами 

УДК), 

- Система каталогів і картотек в 

бібліотеці, їх призначення, 

- Каталожна картка.  

- Шифр книги.  

 

Протягом року 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

6.2  Проведення практичних занять: 

- обробка партії підручників: 

- технічна обробка, 

- написання каталожних карток, 

- влиття до картотеки, 

- розташування книг у фонді, 

- допомога бібліотекарю в санітарний 

день.  

по мірі 

надходжень 

видань 

 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

Робота з батьками 

6.3  Висвітлення проблеми забезпеченості 

підручниками учнів ліцею на 

батьківських зборах.»  

Про відповідальність учнів за 

збереження книг та підручників» 

Вересень 

травень 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

6.4  Підбірка тематичної добірки літератури 

для класних керівників на допомогу у 

роботі з батьками 

Протягом року Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

6.5 Оновлення фонду  по мірі надходження 

нових книг, для книжкової виставки  

« На допомогу батькам у вихованні та 

навчанні вашої дитини » 

Протягом року Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

Підвищення кваліфікації 



6.6  Участь у засіданнях та семінарах 

методичного об’єднання бібліотекарів 

ліцеїв. Обмін досвідом. 

Ознайомлення з фаховою літературою.  

Протягом року Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

6.7 Співпраця з педагогічним колективом 

та адміністрацією школи 

Протягом року Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

Робота щодо збереження  підручників 
6.8  Організування видачі фондових 

підручників і повернення їх до 

бібліотеки 

Вересень - 

травень 
 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

6.9 Здійснення перевірки стану 

навчальних посібників 

1 рази на 

семестр 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

6.10 Подання директору ліцею доповідної 

записки щодо використання 

бібліотечного фонду, навчальних 

посібників та фахової літератури . 

Вересень 

Травень 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

6.11  Оформлення замовлень на підручники 

на новий навчальний рік.  

Травень Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

6.12 Інформування учителів про  

нові надходження , учбової та 

навчально-методичної літератури  

по мірі 

надходження  

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

6.13 Підготовка книгосховищ до прийому 

підручників.  

Квітень Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

6.14 Складання графіка  видачі  та  здачі 

учнями підручників  до бібліотеки.  

 

Серпень  

Травень 

Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

6.15  Надання директору  ліцею інформації 

про боржників, бібліотеки.  

        Травень Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

 Взаємодія з бібліотеками району та іншими організаціями  

6.16 Взаємодія з бібліотеками:  

 -   допомога в підготовці та проведенні 

масових заходів, акціях, бібліотечних 

уроків 

Протягом року Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

Організація матеріальної бази 

6.17 Придбання бібліотечної техніки : 

каталожних та полічених 

розпридільників, каталожних карток та 

іншого 

За необхідністю Адміністрація 

ліцею 

 

6.18 Художнє оформлення бібліотеки Протягом року Бібліотекар ліцею  

Комаренко В.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


