
  
Бібліотека в школі Бережинській 

Історія і тисячі імен. 

Тут зібрані думки, ідеї світу, 

Разом із мудрістю віків 

Тут книжки розумні живуть 

У тихій величній світлиці, 

А двері широкі відкрито ведуть 

До знань золотої скарбниці  



 

 

 

 

 

Бібліотека – море книг, 

Бібліотека – храм науки… 

Переступайте мій поріг, 

Беріть скарби нетлінні в руки! 

Бібліотекар  

Бережинської ЗШ І – ІІІ ступенів 

Кіровоградського району 

Кіровоградської області 



Творче кредо: 

Прийшовши працювати в шкільну 

бібліотеку, я поставила собі за мету 

зробити все можливе, щоб діти 

дружили з книгою, щоб із книги, як із 

найчистішого джерела, черпали 

знання і почуття гарячої любові до 

своєї Вітчизни, свого народу, щоб з 

непідробленим інтересом входили у 

широкий і багатогранний світ, який 

відкриває книга, жили за давно 

встановленим мудрим законом 

істинної культури: ні дня без 

читання 

Життєвий девіз: 

Працюйте, знаходьте, спокій у праці, 

Ні в чому іншому його не знайти! 

Задоволення пролетить – воно для себе; 

Праця залишить слід довгої радості – 
вона для інших 

Д. І. Менделеєв 



Допомогти юній людині 
зрозуміти світ і зрозуміти 
іншого з тим, щоб краще 
пізнати самого себе; 

Забезпечити якісне засвоєння 
учнями базового рівня освіти, 
сформувати такі вміння і 
навички, які дали б змогу 
вчитись упродовж життя; 

Виховувати людей, здатних 
вести здоровий спосіб життя 
бути оптимістами, 
планувати і примножувати 
традиції народу України 

“Зігрійте дитячі душі 

І вони розквітнуть” 



Оперативне забезпечення 
повною інформацією 
навчально-виховного процесу 
школи; 

Сприяння кращому засвоєнню 
учнями системи знань через 
інноваційні форми і методи 
бібліотечної роботи; 

Забезпечення високого рівня 
організації виховного процесу 
для особистісного ставлення 
кожного через громадянське, 
морально-правове, фізичне, 
художньо-естетичне, 
економічне та екологічне 
виховання. 

Впровадження новітніх форм і 
методів роботи; 

Виховання в учнів 
інформаційної культури, 
любові до книги, розвиток 
пізнавальних інтересів і 
здібностей; 

Сприяння всебічному 
підвищенню педагогічної 
майстерності вчителів шляхом 
популяризації педагогічної 
літератури і надання 
інформації про неї; 

Виховання шанобливого 
ставлення до бібліотеки. 
Книги, як скарбниці людських 
знань 



Назва навчального заладу:  

Бережинська ЗШ І – ІІІ ступенів 

Адреса: с. Бережинка, вул. Боженка 

97 –А 

Телефон: 31-63-59 

Директор закладу: Буртак Катерина 

Володимирівна 

Завідувач бібліотеки: Босенко Марія 

Гаврилівна 

Дата заснування бібліотеки: 1954р 

Загальна кількість класів: 11 

Загальна кількість педагогічних 

працівників: 25 

Загальна кількість учнів: 175 

Місце розташування: ІІ поверх 

Загальна площа: 54 м.кв. 

Наявність читального залу: є, 

поєднаний з 

абонементом  

Кількість посадочних місць: 6 

Наявність книгосховища: є 

Графік роботи: 11.00-15.00 

Стелажі: 17 Столи: 8  

Вітрини для виставок: 4 



Положення про бібліотеку: є 

Паспорт бібліотеки: є 

Посадові інструкції: є 

Правила користування бібліотекою: є 

Планово-звітна документація: є 

Плани: є 

Інвентарні книги: є 

Сумарна книга: є 

Щоденник роботи: є 

Основний бібліотечний фонд: 2915 

Періодичні видання: 36 

Книгозабезпеченість: 13,4 

Фонд підручників: 3688 

Загальна кількість читачів: 217 

учні: 175 

учителі: 25 

батьки: 17 

Загальна кількість відвідувань: 2376 

Кількість книговидач: 2460 

Загальна кількість виданих підручників: 

1497 

 



• У світі казки чарівної 

• Серце, віддане 
дітям 

• Повік ті дні із пам'яті 
не стерти 

• Мій рідний край 

• Поети і письменники 
нашого краю 

• Ми тебе не забули, 
Тарасе! 

• Про здоровий спосіб 
життя 

• Не маємо права 
забувати 

• У країні дорожніх 
знаків 

• З Україною в серці 

• Живи, книго! 

• Герої улюблених 
книг 









  

  


