
КЛАСНИМ КЕРІВНИКАМ НА ЗАМІТКУ! 

 

Нові форми бібліотечної роботи з учнівською молоддю: 
 

–                формування якісного читання, створення умов для його 

підтримки і розвитку 
вивчення  читацьких інтересів, 

розробка соціально-орієнтованих проектів даної тематики, 

стимулювання суспільних ініціатив в підтримку читання. 

 

Рекомендуємо: 

проводити анкетування, бліц-опитування «Книга в руках успіху», 

творчі акції: фестиваль читацьких історій «Як я зустрів улюблену 

книгу», імідж-коктейль (зустріч з кимось), конкурс есе, 

лабораторія читацького смаку, лабораторія читацької творчості, день 

читацької мрії, факультатив  професійного    успіху 

  

оформлення книжкових закладок «Три причини прочитати», «Як читач 

читачу…», «Літературний гурман» тощо 

 

А можливо, цікавими для користувачів будуть такі форми: 

 

журнальна ігротека, журнальний калейдоскоп, книжковий фуршет, 

ювілейна мозаїка, лідери читання, професійний серпантин, літературний 

подіум, письменник про письменника, «суперчитач». 

 

  

Пропонуємо  такі назви заходів: 

 

«І великі таємниці відкриваються нам…», «На всі Ваші «Що?», «Де?», 

«Коли?» розумні книги дадуть відповідь завжди», «Читання покращує якість 

вашого вибору професії», «А Ви прочитайте і усміхніться», «В храмі 

розумних думок», «Знайомтесь: …(письменник) і його книги», «Книга 

Вашого формату», «Книжкові пристрасті», «Книжковий зорепад», 

«Перечитуємо класику», «Під шелест сторінок улюблених книг», 

«Приходьте! Книгам сумно без Вас!», «Читач радить читачу», «Дякуємо Вам, 

улюблений авторе!», «Підручник шукає майстра», «Найкращі друзі моєї 

душі», «Світ відкриває таємниці, або пошук веде бібліограф», «Відчуй 

радість від професії», «Сторінками української класики», свято вірних 

читачів, свято читацьких задоволень, «Подивіться, що ми читаємо» (родина, 

викладачі, майстри в/н, працівники навчального закладу та ін.), «Читай і будь 

майстром своєї професії », «Ці книги допоможуть бути успішним».             

 

Організація сімейного читання і дозвілля: 

 



висвітлювати державну політику в підтримку сім`ї, родини, вести 

картотеку закладу, які займаються проблемами сім`ї, дітей та молоді. 

Організовувати: 

цикли книжкових виставок «Запрошуємо на сімейну раду», ділові ігри 

«Гостра ситуація: я поступив би так», зустрічі з спеціалістами «В сім`ї росте 

дитина», «Шляхи вирішення сімейних конфліктів». Актуальні теми – 

«Громадянські шлюб: мінусів більше, ніж плюсів», «Гострі кути сімейного 

кола», «Одинокість у сім`ї», 

створення буклетів, закладок «Проблеми в сім`ї? – Відповіді в книгах», 

«Я і моя сім`я: корисні поради» (підбір сайтів з проблем родини), «Корисні 

книг для справжніх господинь», «Сучасна жінка: ресурси і можливості», 

проведення ярмарки ідей «Бібліотека і родина: досвід, ідеї, творчість», 

молодих «З коханим рай і в …», «Ми бажаємо Вам щастя», фотоконкурс 

«фото вернісаж» (виставка світлин домашніх улюбленців). 

  

–                обслуговування читачів з обмеженими фізичними 

можливостями: 

звернути увагу на групи користувачів, з якими працює бібліотека в плані 

соціальної адаптації людей з обмеженими фізичними можливостями 

(інваліди, люди похилого віку, батьки дітей-інвалідів), спеціалісти, які 

пов`язані по роду своєї діяльності з людьми з обмеженими фізичними 

можливостями здоров`я, використовуючи і наступні дати:  

11 лютого – Всесвітній день хворого, 15 лютого – міжнародний день 

дітей, хворих на рак, 17 лютого – День спонтанного проявлення доброти, 

7 квітня – Всесвітній день здоров`я, 1 жовтня – міжнародний день людей 

похилого віку, 13 листопада – Міжнародний день сліпих, 16 листопада – 

Міжнародний день толерантності, 3 грудня – Міжнародний день 

інвалідів 

(проводити акції, декади, місячники, присвячені проблемам людей з 

обмеженими фізичними можливостями, зустрічі з спеціалістами у стінах БІЦ, 

творчі конкурси, тематичні виставки) 

  

–                формування здорового способу життя 

 

Рекомендуємо проводити цикли заходів, які включають різні аспекти 

поняття здорового способу життя і різні форми відображення матеріалу, 

зокрема: години здоров`я, диспути, інтерактивні ігри, тренінги, день 

здоров`я,  у програмі якого: конкурсно-розважальна програма «Спорт – 

це здоров`я», екскурсія у світ лікарських рослин «Ми даємо хворобам 

бій», огляд літератури «Бережи здоров`я змолоду». 

 

Назви заходів: «І довгим хай буде Твій життєвий шлях», «Людиною він 

був спочатку. Тінню людини він став потім…», «Я живу! Я люблю життя! А 

ти?», «100 порад для здоров`я», «А краще – не хворіти!», «Бережи себе для 

життя», «Більше знаєш – менше ризикуєш», «Ваше здоров`я у Ваших руках», 



«Де знайти вітамін життя?», «Гіркі плоди «солодкого життя», «Живи і дай 

жити іншим!», «Життя дається один раз», «Знай, щоб захистити себе», «Як 

прожити довго молодим і здоровим», «Цікавість ціною в життя», «Секрети 

здоров`я», «Поради лікаря», «Таємниця еліксиру молодості», Яскравий смак 

життя». 

  

Зверніть увагу : 

9 червня – Міжнародний день друзів 

26 червня – Міжнародний день боротьби з наркоманією 

27 червня – Всесвітній день молоді 

8 липня – Всесвітній день сім`ї, любові і вірності 

16 листопада – Міжнародний день толерантності 

  

–  екологічне виховання 

Організовувати місячники, декади, екологічні свята, приурочені 

календарю екологічних дат: 

11 січня – Всесвітній день заповідників 

11 лютого – Всесвітній день хворого, 

15 лютого – Міжнародний день дітей, хворих на рак 

17 лютого – День спонтанного прояву доброти, 

21 березня – Всесвітній день Землі 

22 березня – Всесвітній день води 

1 квітня – Міжнародний день птахів 

7 квітня – Всесвітній день здоров`я 

20 квітня – День довкілля 

22 квітня – Міжнародний день рідної землі 

31 травня – Всесвітній день боротьби з курінням 

5 червня – Всесвітній день охорони оточуючого середовища 

26 червня – Міжнародний день боротьби з наркоманією 

23 серпня – День милосердя і благодійності 

27 вересня – Міжнародний день туризму 

4 жовтня – Всесвітній день захисту тварин 

1 грудня – Всесвітній день боротьби з СНІДом 

 

Рекомендуємо проводити тренінги, форуми, дні інформації, вести 

тематичні теки з проблем, які важливі для екологічного благополуччя людей 

(«Екологічно чисті продукти, будинок, населений пункт», книжкові виставки 

«Божественна, природо, твоя мова!», «Земля – сльозинка на щоці Всесвіту», 

«Квіти – усмішка природи», фотовиставки «Стоп-кадр», «Унікальний кадр», 

«Дива природи нашого краю»; участь бібліотеки та її користувачів у 

природоохоронних акціях зі збору сміття, озелененню вулиць, парків, 

очищенню річок і природних джерел, допомога птахам «Будуємо будиночки 

для птахів», «Чистий двір – чисте село», «Оберігай все, що оточує тебе!» 

(очищення річок та водойм). 

  



 

– Марафон культурних подій, який можна організувати в травні, 

багатому на мистецькі свята, в рамках якого можна провести цикл заходів: 

одноденний фестиваль мистецької книги, мета якого привернути увагу до 

читання загалом і вивчення читацьких потреб і мотивів читання.  Весь 

фестивальний день наповнюється феєрверком заходів: виставки, конкурси, 

вікторини, концерт виконавців авторської пісні, тематичної книги зокрема. 

Проводиться анкетування «Книга в моєму житті» з метою перегляд фільмів. 

Організатори, учасники виходять на вулиці з листівками, рекламами, які 

закликають читати книги. 

  

Привернути увагу до бібліотеки, зацікавити читанням допоможе участь в 

акціях: 

 

– «Краща книга сучасності» 

Впродовж місяця читачі мають віддати голоси за «най, най, найкращу» 

книгу. Для голосування встановлюється спеціально оформлена коробка. 

Через місяць голоси підраховуються, а через день – розігруються призи. З 

трьох запропонованих варіантів необхідно вгадати кращу книгу сучасності, 

вибрану читачами бібліотеки. 

 

– День згадок улюблених книг 
Для проведення такого дня потрібні учасники, які принесуть свої 

улюблені книги і стелаж, на якому буде оформлена виставка «Улюблені 

книги наших читачів». Можна представити також світлини читачів та 

невеличкі есе про їх улюблені книги: чому ця книга є улюблена, який вплив 

вона мала на формування життєвої позиції чи обраного шляху. Можна цей 

захід представити у вигляді презентації, на якій учасники самі розповідають 

про свої книги і лише тоді ставлять їх на виставку. 
 

 

 

Укладач:  бібліотекар ліцею – Козиряцька В.К. 


