
Людина, для якої книжка уже в дитинстві  стала такою 

необхідною, як скрипка  для музиканта, як пензель для 

художника, ніколи не відчує себе  

обділеною, збіднілою, спустошеною. 

В. О. Сухомлинський  

  



У своїй діяльності бібліотека керується: 
Конституцією України; 

Державною програмою “Освіта”; 

Законом України “Про загальну середню освіту”; 

Законом України “Про культуру”; 

Законом  України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”; 

“Концепцією національного виховання”; 

“Концепцією громадянського виховання особистості в умовах 

розвитку української державності”; 

Національною доктриною розвитку освіти України в XXI ст.; 

Державною програмою “Вчитель”; 

Державною програмою розвитку і функціонування української 

мови; 

Концепцією Державної цільової програми підтримки та розвитку 

читання на період до 2015 року; 

Указом Президента України від 24.04.2000 року № 612 “Про 

додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді” 

Положенням про загальноосвітній навчальний заклад; 

Концепцією профільного навчання в старшій школі; 

Власним Статутом і Концепцією.  

 



Бібліотека є структурним підрозділом 

школи, її діяльність спрямована на 

виконання загальної мети – забезпечення 

всебічного розвитку особистості шляхом 

навчання та виховання, які ґрунтуються 

на загальнолюдських цінностях та 

принципах науковості, полікультурності, 

світського характеру освіти, системності, 

інтегрованості, єдності навчання та 

виховання.   



Інформаційне забезпечення всіх 
напрямків навчально-виховного процесу 
школи-інтернату; 

Збереження фонду шкільних підручників, 
поповнення науково-методичної бази 
школи; 

Створення оптимальних умов для 
розвитку особистості дитини. 



Матеріально-технічне забезпечення бібліотеки:  

3 комп’ютери, які підключені до мережі 

Інтернет; 

принтер; 

сканер; 

копіювальна техніка. 

Фонд бібліотеки на 01.01.2012 складає: 

художня література – 9987 примірників; 

підручники – 8850 примірників; 

періодичні видання – 44 найменування. 

 



Книга була, є і залишається носієм знань, 

культури, освіченості  людини. І розібратися в 

цьому розмаїтті нашим читачам допоможуть 

бібліотекарі школи-інтернату 

“Обдарованість”. 

Провідний бібліотекар  

Абрамова Юлія Миколаївна  

Бібліотекар ІІ категорії 

Стрижко Римма Іванівна  



“Атмосфера любові до книги, 

повага до книги, благоговіння 

перед книгою – в цьому полягає 

сутність школи і педагогічної 

праці. У школі може бути все, 

але якщо нема книг, потрібних 

для всебічного розвитку 

людини, для її багатого, 

духовного життя, або якщо 

книгу не люблять і байдужі до 

неї, це іще не школа, у школі 

багато чого може бракувати, 

але якщо в нас є книги, потрібні 

для того, щоб перед нами 

завжди було широко  розкрите 

вікно у світ – це вже школа” 

 

В. О. Сухомлинський  

Книжкові полички нашої 

бібліотеки 



Енциклопедичний дивосвіт 



В нашій бібліотеці для читачів 

існує відкритий доступ до 

необмеженої кількості 

інформаційних джерел як 

традиційних (книг, газет, 

журналів), так і нетрадиційних 

(відео матеріалів, комп’ютерних 

програм, баз даних тощо).  

Читачі бібліотеки мають 

можливість користуватися 

світовою системою Інтернет для 

написання творів, рефератів, 

підготовки презентацій МАН, 

учнівських проектів, 

позакласних заходів. 

Учні 11А класу 

готуються до 

захисту робіт МАН. 



Книжкові виставки –  

віддзеркалення фонду бібліотеки 





Здесь двери открыты каждому –  

 Пожалуйста, заходите!  

 Все лучшее, нужное, важное  

 Берите, читайте, любите!  
Любовь Тихонова  




