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Номінація «Бібліотека – територія читання» 

МОТИВАЦІЙНЕ  ЕСЕ 

Читання - це праця корисна та приємна.  

Тому читайте завжди і всюди,  

де тільки є можливість, тоді читання стане 

 Вашою звичкою, а вона є ознакою  

висококультурної людини... 

Іван Огієнко 

 

Шкільна бібліотека як обов'язковий структурний підрозділ закладу освіти є 

важливим складником сучасного освітнього середовища. 

В умовах швидких трансформаційних змін першочерговим завданням для 

шкільної бібліотеки є перетворення її з центру бібліотечних ресурсів і доступу до 

інформації у центр дослідження, відкриття, творчості та інноваційної педагогіки. 

За концепцією НУШ кожна школа у перспективі матиме у своїй структурі 

сучасну бібліотеку, яка стане ресурсним осередком і експериментальним 

майданчиком для учнів і вчителів, забезпечить вільний доступ до якісних 

електронних підручників, енциклопедій, бібліотек, лабораторій. 

Тож які причини спонукали нас узяти участь у конкурсі і чого ми чекаємо від 

нього? 

На сьогоднішній день бібліотека нашої школи має достатній книжковий фонд, 

але її оснащення не відповідає сучасному  рівню. І ось колектив партнерів - батьки, 

педагоги, учні, громадськість - вирішили, що дітей потрібно залучати до читання 

по - новому, але не примусово. Ми вирішили показати дітям світ, де читання -  

норма життя. Це є головним, коли йдеться про  ознайомлення з творами художньої, 

пізнавальної, розвивальної літератури. І тому освітній простір було розширено, а 

саме: перенесено з приміщення бібліотеки у куточки читачів (на поверхах, з 

вільним доступом), у яких створено фотозони (виставлені полиці з  книгами, м’які 

куточки, килимки тощо). Книжки з полиць у куточках  постійно змінюються, бо 

учні можуть брати їх додому читати, а на їхнє місце приносять свою домашню 

літературу. 

Традиційними стали заходи, які проводяться в бібліотеці:  

❖ посвята в читачі; 

❖ прощання з букварем; 

❖ виготовлення лепбуків; 

❖ робота клубу «Паросток» (у клубі працюють 5 учителів, 24 учні, 5 батьків – усі 

вони  пишуть вірші та презентують їх на конкурсах, оглядах, друкують у місцевих 

газетах); 

❖ тиждень книги; 
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❖ робота активу бібліотеки. 

 У наш час тотальної інформатизації та технологізації кількість читачів 

традиційних книгозбірень, звісно, зменшується. Тому наш колектив зрозумів, що в 

бібліотеці можна не тільки поповнювати свої знання, а й поспілкуватися з 

однодумцями та опонентами, висловити найнеймовірніші погляди з упевненістю, 

що вони не будуть осміяні чи заборонені. 

Тож нині адміністрація школи, педагоги намагаються впроваджувати поки що 

лише елементи коворкінгу. Працюючи в такій коворкінг-бібліотеці, можна 

почитати і відпочити з користю, а саме: 

✓ поспілкуватись разом за чаєм чи книгою, що дозволить познайомитись та 

налагодити контакти; 

✓ почитати книгу;  

✓ вирішувати певні завдання;  

✓ зіграти в настільну гру, щоб побудувати ще більш тісні взаємовідносини та 

краще пізнати один одного;  

✓ провести засідання клубів за інтересами;  

✓ провести корекційні заняття з дітьми з ООП. 

 Протягом останнього року проведено заходи за моделлю коворкінгу: 

❖ літературні посиденьки «Чай пити – здоровим бути» (мета заходу - 

познайомити учнів, батьків, представників громадськості  з історією, появою чаю, 

культурою чаювання у різних країнах світу і  на Україні; надати інформацію про 

цілющі якості та види чаю; формувати дбайливе ставлення до природи, толерантне 

ставлення до представників інших національностей, шанобливе відношення до їх 

традицій; читання та виконання улюблених літературних, музичних творів); 

❖ зустрічі з місцевими письменниками, акторами; 

❖ навчання англійської та французької мов (для тих, хто цього потребує, в  

різновікових групах). 

 Отже,  шкільна бібліотека - це не лише територія читання, а  й територія 

спільної творчої праці. А наша бібліотека ще є невід’ємною складовою шкільного 

культурно-освітнього центру «Соняшник», до складу якого входять також кабінети 

української мови та літератури і етнографічний музей «Світлиця».  

 Ми переконані, що спільними зусиллями зможемо довести унікальність 

діяльності бібліотеки з формування в учнів культури читання, популяризації книги 

та читання, також поєднаємо традиційні форми роботи з інноваційними, 

інформаційними технологіями. І надамо бібліотеці нове, сучасне життя. 

 Нашу роботу з популяризації книги та читання ми вирішили узагальнити та 

презентували на семінарі педагогів-організаторів і бібліотекарів міста, який 

назвали «Бібліотека по-новому – читання по-іншому». А тепер хочемо представити 

свій досвід на конкурсі.   


