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ПІДСУМКИ 

Шкільні бібліотеки, як обов'язковий структурний підрозділ Нової 

української школи, є важливим складником сучасного освітнього середовища. 

Хочемо  ще раз підкреслити потребу в шкільній бібліотеці, як в унікальному 

навчальному просторі. Така бібліотека допоможе учням розвивати 

інтелектуальні, соціальні та персональні навички, необхідні для навчання та 

вирішення проблем такого мінливого світу. А педагогам допоможе виховати 

продуктивних громадян  ХХІ-го століття. З метою покращення матеріально - 

технічної та інформаційної бази,  наш партнерський колектив (учителі, учні, 

батьки) розробив освітній проєкт для участі в міському конкурсі «Громадський 

бюджет 2020». 

Співпрацюючи в команді ми переконані, що зможемо створити 

необхідний клімат для пізнання, творчості і навчання в інформаційному 

середовищі.  

Бібліотечні заходи, які і в подальшому ми проводитимемо, задовольнять і 

розвинуть інформаційні потреби і запити користувачів, розширять коло 

пізнавальних інтересів, сприятимуть проведенню дозвілля, допоможуть 

залученню нових користувачів до бібліотеки, здійснять рекламу бібліотеці та 

покращать її імідж. Тому варто об`єднатися, взяти нам, дорослим, 

відповідальність за культуру наступного покоління і створити МОДУ НА 

ЧИТАННЯ, зацікавивши дітей книжкою шляхом впровадження наших 

проєктів, доробок разом із державою, ЗМІ, іншими школами, бібліотеками, 

батьківською громадськістю. Старанно і надалі будемо  використовувати всі 

ресурси оновлення інфраструктури бібліотеки, впроваджувати інновації, 

розширювати соціальне партнерство, але обов’язково діяти через доступність, 

відкритість, мобільність. 
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