Дорогі друзі!
Ми вітаємо вас на сторінці бібліотеки
ТПАЛ!





Вся історія розвитку людського розуму
пов’язана з книжками та бібліотеками. І це зовсім
не спокійна історія! За книги боролись, їх
спалювали, губили, знаходили, відкопували під
товщею землі занесених часом міст, рятували
від ворогів, як найдорожче.
Сьогоденна бібліотека здається нам втіленням
тиші, спокою та порядку.
Як і в усі часи, вона служить людям!

Бібліотечно-інформаційний центр:
місце нашої зустрічі із святом
прекрасного, щоденною зливою новин,
мудрістю і вічним досвідом людства.

•

Бібліотека сьогодні – це
центр, який формує
інформаційну культуру
учнів. У процесі реалізації
загальноосвітніх,
професійних і виховних
функцій бібліотека
здійснює інформаційну
підтримку навчальної та
професійно- освітньої
діяльності, прищеплює
користувачам навички
інформаційної культури.



Правила поведінки в бібліотеці



1. Заходячи в бібліотеку, треба привітатись з
бібліотекарем.



2. Коли просиш у бібліотекаря якусь книжку або
допомогу в пошуку книжки, не забувай про "будь ласка"
та "дякую".



3. До бібліотекаря звертайся на ім'я по-батькові. Як
правило, у бібліотекаря є бейдж, на якому написана ця
інформація.



4. Якщо книжку тобі видали в читальному залі - тихо
сядь за вільний стіл. Читай книжку не вголос. Не
висловлюй своє захоплення або незадоволення вголос.
Пам'ятай, що поруч є й інші читачі - їм твої репліки
будуть заважати.



5. Коли ти вже йдеш з бібліотеки, не забудь сказати
"дякую" та "до побачення".

До Вашої уваги,
читачі-користувачі!
Книжки сумують без вас,
Не забувайте заходити до БІЦ.






Режим роботи бібліотеки
ТПАЛ
Робочі дні:
понеділок - п'ятниця
Вихідні:
субота, неділя
Останній день місяцясанітарний день.



13 причин читати книги.



1 . Книга - це розвага і пригода . Вона здатна змусити вас
плакати і сміятися. Книга може втішити і підказати вихід з
важкої ситуації, шлях у майбутнє.
2 . Книга розвиває нашу мову , розширює словниковий запас.
3 . Книга спонукає нашу фантазію і вчить нас мислити
образами.
4 . Книга народжує у вас нові питання , над якими потрібно
задуматися .
5 . Книга розширює наше мислення. З неї ми дізнаємося
поняття, які допомагають нам мислити.
6 . Книга вчить нас співпереживати. Вона дозволяє нам
відчути себе в положенні іншої людини
7 . Книга спонукає нас задуматися про те , що вірно , а що
помилково .
8 . Книга пояснює нам як влаштований світ , і як все в ньому
взаємопов'язано.
9. Книга допомагає зрозуміти нас самих.
10. Книга - кращий засіб від самотності.
11 . Книга - частина культурної спадщини. Вона дарує нам
спільність вражень і знань.
12 . Книга відкриває нам , що всі люди різні. Читаючи книги ,
написані в різні епохи і в різних культурах , ти стаєш
терпимішим .
13 . Книга - це перша зустріч з літературою - нескінченним
світом , який залишається з нами на все життя.
















