Сторінка зроблена бібліотекарем Марченко Л.А.

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ
Порядок користування бібліотекою ЗОШ № 47
1.Учні ЗОШ № 47 записуються до бібліотеки в груповому (класи) або в
індивідуальному порядку за списками, співробітники та викладачі - за паспортами.
2.На кожного користувача заповнюється читацький формуляр як документ, що
підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду бібліотеки та їх
повернення.
3.Під час запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитися з Правилами
користування нею і підтвердити зобов'язання про їх виконання своїм підписом у
читацькому формулярі (крім учнів 1 - 4 класів).
Порядок користування абонементом та читальним залом
1.Термін користування документами, які видаються на абонемент, не більше 15 днів.
Кількість примірників, які видаються на абонемент, не більше 5.
2.Навчальна, методична література видається користувачам на час навчання
відповідно до програм з обов'язковою перереєстрацією наприкінці року.
3.У разі необхідності термін використання документів може бути продовжений,
якщо на видання немає попиту з боку інших користувачів, або скорочений, якщо
видання користується попитом.
4.Періодичні видання видаються вчителям-предметникам терміном на 15 днів. За
кожний примірник користувач розписується в читацькому формулярі (крім учнів 1-4
класів).
5.Періодичні видання видаються учням лише в читальному залі.
6.Кількість документів, які видаються в читальному залі, не обмежена.
7.Рідкісні, цінні, довідково-енциклопедичні видання, альтернативні підручники,
хрестоматії, видаються лише в читальному залі.
Права, обов'язки та відповідальність користувачів
Користувач має право:
1. Безкоштовно користуватися бібліотечно-інформаційними послугами.

2.Отримувати у тимчасове користування необхідні документи (на різних носіях
інформації) з фонду бібліотеки.
3. До роботи з комп’ютерною технікою допускаються користувачі бібліотеки, які
можуть самостійно працювати в операційній системі «WINDOWS» та мережі
Інтернет.
4. Доступ користувачів до мережі Інтернет безкоштовний.
5. Використовувати Інтернет - місце дозволяється тільки для навчальних потреб.
6. Користувач має право:
- одержувати консультацію у бібліотекаря з питань пошуку інформації;
- копіювати інформацію з Інтернету на власні диски та флеш-носій;
- отримувати бібліотечно-бібліографічні знання, навички та вміння самостійного
користування бібліотекою (інформацією);
- брати участь у заходах, що їх проводить бібліотека;
- обиратися до бібліотечної ради, надавати практичну допомогу бібліотеці;
- вимагати дотримання конфіденційності щодо даних про нього та переліку
документів, якими він користується.
7. Користувач зобов’язаний:
- дбайливо відноситися до комп’ютерного обладнання і програмного забезпечення
- повідомляти бібліотекаря про неполадки і порушення, що виникли
8.Забороняється:
- перебувати на робочому місці більше, ніж 2 учні;
- виключати або перезавантажувати комп’ютер;
- підключатись до мережевих комп’ютерних ігор;
- заважати іншим користувачам, створювати конфліктні ситуації.
9. У разі порушення правил користування комп’ютерною технікою та Інтернетом
бібліотекар має право припинити надання послуг.
Користувач зобов 'язаний:
10.Дотримуватися Правил користування бібліотекою.

11.У разі запису до бібліотеки треба надати необхідні відомості про себе для
заповнення читацького формуляра.
12.Дбайливо ставитись до документів, отриманих з фондів бібліотеки: не псувати,
не робити позначок, підкреслювань, не виривати й не загинати сторінки.
13. Повертати документи не пізніше встановленого терміну.
14. Не виносити з приміщення бібліотеки документи, які не зафіксовані в
читацькому формулярі.
15. У разі вибуття із гімназії №23 повернути до бібліотеки документи, що за ним
зафіксовано.
Відповідальність користувачів:
16.У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач
повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря)
документами, або внести кратне відшкодування вартості документа. Вартість
відшкодування визначається бібліотекою залежно від цінності документа.
17. За втрату документів з бібліотечних фондів або їх пошкодження відповідальність
несуть батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти.
Права та обов'язки бібліотеки
Бібліотека ЗОШ №47 зобов'язана:
1.Формувати універсальний бібліотечний фонд з урахуванням змісту навчання в
ЗНЗ, згідно з його інформаційними, виховними функціями, запитами та інтересами
користувачів тощо.
2.Організовувати, раціонально розміщувати та вести облік бібліотечних фондів.
3.Систематично аналізувати використання бібліотечного фонду.
4.Пропагувати книгу і читання засобами бібліотечної роботи, сприяти підвищенню
культури читання.
5.Складати і готувати списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі.
Виконувати довідкову та інформаційну роботу шляхом масового, групового та
індивідуального інформування.
6.Формувати систему бібліотечно-бібліографічної освіти учнів та педколективу.
7.Систематично слідкувати за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих
документів.

8.Забезпечувати користувачів необхідними документами під час канікул та для
підготовки до вступних іспитів.
9.Проводити на початку навчального року перереєстрацію користувачів.
10.Організовувати ремонт видань та палітурні роботи.
11.Створювати та підтримувати комфортні умови для роботи користувачів.
12.Забезпечувати режим роботи бібліотеки згідно з вимогами ЗНЗ.
Бібліотека ЗОШ № 47 має право:
13.Визначати зміст та форми своєї діяльності.
14.Знайомитись з планами навчально-виховної роботи ЗНЗ.
15. Ставити до відома адміністрацію гімназії №23 про порушення користувачами
основних вимог до користування документами.
ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З КНИГОЮ
1. Обгорни книгу в папір – не бруднитиметься обкладинка.
2. Не читай книгу під час їди – можеш забруднити її.
3. Не клади в книгу олівців, ручок та інших товстих предметів – від цього
рветься палітурка.
4. Не загинай ріжків на сторінках
книги – ріжки відриваються і псується книга – зроби собі для книги закладку.
5. Не рви сторінок, не малюй і не пиши нічого в книзі, не роби в ній ніяких
поміток.
6. Не перегинай книгу – від цього
вириваються сторінки.
7. Перегортаючи прочитану сторінку, держи її за верхній край.
8. Не читай книгу на сонці.
ПРАВИЛА ГІГІЄНИ ЧИТАННЯ
1. Не потрібно читати в лежачому положенні.
2. Не можна читати, коли темно.
3. Промені світла повинні падати на книгу зліва або зверху.
4. Книгу тримати не ближче 30 см від очей.
5. Кожну годину потрібно давати очам відпочинок на 10 хвилин
ЯК ВИБРАТИ КНИГУ ДЛЯ ЧИТАННЯ
1. На книжковій виставці ти завжди знайдеш цікаві книги.
2. В картотеках картки з назвами книг підібрані за окремими темами.
3. Ти можеш сам вибрати книгу з полиць відкритого доступу.
4. За систематичним каталогом можна довідатись, які книги, що цікавлять

тебе, є в бібліотеці. Всі картотеки, як і книги на полицях, розставлені за
галузями знань, в певній системі. Тому він так і називається.
5. Переглянь бібліографічні покажчики. Це книги про книги. В них ти знайдеш
анотації – короткі розповіді про хороші книги і поради, про що і що читати.
ЯК ПОЧАТИ ЧИТАТИ КНИГИ.
1. Перед читанням познайомся з загальною побудовою книги.
2. Подивись титульну сторінку: на ній ти знайдеш назву книги, прізвища
автора та художника, де, коли і ким видана книга.
3. Познайомся із заголовком книги.
4. Якщо в книзі є передмова, прочитай її.
ЯК ЧИТАТИ КНИГУ
1. Читай повільно, не поспішаючи – краще запам’ятаєш прочитане.
2. Дочитуй книгу до кінця, не пропускай сторінок.
3. Переглянь уважно титульну сторінку книги. Ти прочитаєш прізвище
автора книги, назву книги, яке видавництво її видало і коли. Перегорни
титульну сторінку і прочитай анотацію: ти довідаєшся про що ця книга.
Не забудь прочитати передмову. Вона розповість тобі багато цікавого про
автора і книгу.
4. Читаючи книги, газети, журнали, ти
можеш зустріти незнайомі слова. Їх пояснення знайди в словниках,
довідниках, енциклопедіях.
НАША БІБЛІОТЕКА
Шкільна бібліотека сьогодні – це відчинені двері в широкий світ, варто лише
переступити поріг, щоб отримати різноманітну інформацію. Навчальний процес
неможливий без книжки: підручника, творів художньої літератури, наукових та
довідкових видань.
Головна функція бібліотеки – зробити інформацію доступною.
У бібліотеці є сучасні технічні засоби, що дозволяють задовольнити будь-які
інформаційні запити користувачів шляхом залучення всіляких інформаційних
ресурсів.
Бібліотека бере активну участь у проведенні предметних тижнів. Організовуються
тематичні та бібліографічні огляди літератури.
Проводиться щорічний огляд – конкурс «Живи, книго!» - це величезна робота з
фондом, читачами, пошуком нової інформації.

Разом з педагогічним колективом приділяється велика увага збереженню
книжкового фонду.
Шкільна бібліотека в майбутньому не тільки збереже за собою провідну роль в
освітньому процесі школи, але і збільшить її, вирішуючи проблеми і відкриваючи
перспективи інформаційних бібліотечних технологій, спрямованих на активізацію
творчого потенціалу і максимальну самореалізацію, як учнів, так і педагогічного
колективу.

Рік заснування бібліотеки – 1969 рік
Загальна площа – 139,3 кв. м
Бібліотека складається з абонементу, читальної зали , книгосховища.
Абонемент

обслуговує 730 учнів та 51 вчителя нашої школи
Кожного року шкільна бібліотека оформляє передплату на періодичні видання: газет
і журналів.

Енциклопедії , довідники

В нашій бібліотеці ви можете:
- користуватись абонементом та читальним залом,
- підготувати реферат, цікаве повідомлення,
- ввяти участь у всіх заходах, що проводить бібліотека,

- стати членом ради бібліотеки,
- стати абонентом індивідуальної інформації.
АБОНЕМЕНТ надає право брати книги додому строком на 14 днів.
У ЧИТАЛЬНОМУ ЗАЛІ до ваших послуг:
- Комп’ютер з ІНТЕРНЕТ послугами,
- періодичні видання,
- довідкова література,
Система каталогів і картотек:
- алфавітний каталог,
- систематичний каталог,
- краєзнавча картотека,
- систематична картотека статей .
Бібліотека працює для вас:
понеділок - п'ятниця з 9.00 до 17.00
субота, неділя - вихідні дні
Книжкові виставки
В бібліотеці оформлено багато книжкових виставок та тематичних полиць на
різноманітні теми
Панорама книжкових виставок та тематичних полиць

+
Тиждень дитячої книги

Чарівний світ казок

ЛІТЕРАТУРНІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ

2014 рік в Україні оголошен Роком Тараса Шевченка.
Відповідний Указ Глава держави підписав з метою гідного
відзначення 200-річного ювілею Кобзаря, підтримки заходів із
вивчення і популяризації його спадщини в Україні та за її межами.

Квітень
1 - 205 років від дня народження М.В. Гоголя (1809-1852), російського і
українського письменника

2 - Міжнародний день дитячої книги
7 - Благовіщення.
- Всесвітній день здоров’я
- 175 років від дня народження В.М. Шашкевича (1839-1885), українського
поета, публіциста, громадського дія від дня народження В.М. Шашкевича
(1839-1885), українського поета, публіциста, громадського діяча
13 - Вербна неділя
15 - 170 років від дня народження Т.Д. Копистинського (1844-1916),
українського живописця
16 - 170 років від дня народження Анатоля Франса (1844-1924), французького
письменника
20 - Воскресіння Христове
22 - 130 років від дня народження Г.П. Юри (1884-1973), українського актора
23 - 450 років від дня народження Уїльяма Шекспіра (1564-1616), англійського
драматурга і поета, гуманіста доби Відродження
26 - День пам’яті Чорнобильської трагедії.
Травень
1 – Міжнародний день солідарності трудящих.
3 – Всесвітній день свободи преси.
5 - 110 років від дня народження Богдана Кравціва (1904-1975), українського
поета, публіциста, громадського і політичного діяча
6 - 150років від дня народження Кирила Трильовського (1864-1941),
організатора товариства "Січ”
10 - 135 років від дня народження С.В. Петлюри (1879-1926), Головного отамана
й Голови Директорії Української Народної Республіки, державного і
політичного діяча
11 - 100 років від дня народження Сальвадора Далі (1904-1989), іспанського і
американського художника
13 - 165 років від дня народження П.Я. Мирного (Рудченко) (1849-1920),
українського письменника, драматурга, перекладача

15 - Міжнародний день сім’ї
- Всеукраїнський день сім’ї
- 155 років від дня народження П.К. Саксаганського (Тобілевич) (1859-1940),
українського актора, режисера, театрального діяча
18 - 110 років від дня народження В.М. Щоголіва (1904-1987), українського
Драматурга
- Міжнародний день музеїв.
- Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного
мистецтва
20 - День перепоховання на Чернечій горі поблизу Канева Т.Г. Шевченка (1814
– 1861), українського поета, художника, мислителя
- 215 років від дня народження Оноре де Бальзака (1799-1850), французького
письменника
23 - День героїв.
24 - День слов’янської писемності та культури.
25 - 125 років від дня народження І.І. Сікорського (1889-1972), українського
авіаконструктора
27 - 85 років від дня народження Р.І. Іваничука (1929), українського
письменника
У травні
60 років тому (1954) Україна вступила до ЮНЕСКО
Друга неділя травня - День матері
Третя неділя травня - Всеукраїнський день працівників культури та аматорів
народного мистецтва
Червень
1 - Міжнародний день захисту дітей.
2 - 85 років від дня народження Г.В. Дем’яна (1929), українського
фольклориста, етнографа, літературознавця
5 - Всесвітній день охорони навколишнього середовища

8 - Трійця. Зелені свята.
13 - 140 років від дня народження Марка Черемшини (1874-1927), українського
письменника і культурно-громадського діяча
24 -100 років від дня народження Мирослава-Івана Лобачівського (1914-2000)
- 120 років від дня народження В.Ю. Січинського (1894-1962),
мистецтвознавця, архітектора, графіка, бібліографа
28 - День Конституції України
- 90 років від дня народження О.(Л.) Й. Кравець (1924), української
письменниці, перекладачки
29 - День молоді
МАСОВІ ЗАХОДИ
В рамках Тижня дитячої книги була проведена екскурсія до бібліотеки учнів
других класів. Діти познайомились з дитячими книжками, газетами та журналами, з
правилами користування бібліотекою, побачили цікаву відео-презентацію «Перше
відвідування бібліотеки». Діти відчули, як цікаво и корисно стати читачем шкільної
бібліотеки.

Ми – читачі!

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
Велика онлайн- бібліотека http://www.e-reading.org.ua/
Енциклопедія людей та ідей http://www.abc-people.com/
Відпочивай з нами
Планета казок

http://www.fairy-tales.su/

Дитячі газети та журнали
Почитай -ка. Дитячий казковий журнал http://www.cofe.ru/read-ka/
Костёр

http://www.kostyor.ru/

Картинки в павутинці http://kartinki.netslova.ru/
Класний журнал

http://www.classmag.ru/index.html

Дитяча газета

http://www.detgazeta.ru/

РОЗУМНІ ІГРИ http://www.logozavr.ru/1208/
Головоломки

http://mozg-pro.ru/golovolomki.php?p=1

Наборщик

http://whttp://www.logozavr.ru/1077/ww.logozavr.ru/1660/

Знайди 10 відмінностей http://rebzi.ru/10-differences/27/
Мозаїка
Астролог

http://www.logozavr.ru/1077/
http://www.logozavr.ru/1169/

КЛАВИАТУРНЫЙ ТРЕНАЖЁР

http://vse10.ru/

ЕЛЕКТРОННИЙ ПРОВІСНИК
http://soh12.ucoz.ua/index/ehlektronnyj_predskazatel/0-76
АНГЛИЙСЬКА ОНЛАЙН
ТЕСТ ОНЛАЙН

http://lingualeo.ru/
http://gogolev.net/iq/

ВДАРИМО ПО КЛАВІШАХ
Віртуальний синтезатор
http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/music/piano/guitar.htm
Віртуальне піаніно http://www.thevirtualpiano.com/VPiano3b.swf
МУЗЕЇ ОНЛАЙН

http://www.googleartproject.com/

Генератор тексту

http://giiif.ru/at/

Безкоштовні програми російською мовою.
Найбільш повний каталог безкоштовних програм для комп'ютера російською
мовою. У каталозі викладаються тільки свіжі безкоштовні програми з
посиланнями на офіційні сайти розробників ПЗ , які можна завантажити
безкоштовно та без реєстрації.
Програми оновлюються щодня і за посиланням " Завантажити ..."
http://rusprogram.3dn.ru/load
1.Українські шрифти
На сайті зібрана велика кількість українських шрифтів, які ви можете
скачати безкоштовно.

Сподіваємось, що з понад 2500 українських шрифтів, які викладені на сайті, Ви
обов’язково підберете оптимальний для себе!
http://ukrfonts.com/
Музика, відео
1. Краща безкоштовна музика " Оlolo !
"Слухайте музику або радіо , дивіться відео- ролики , діліться з друзями ,
зберігайте найулюбленіші на комп'ютер або мобільний телефон , знайомтеся
з новими популярними виконавцями , пізнавайте музичний світ в
енциклопедії всіх відомих виконавців! http://ololo.fm/
2. Пошук музики "В плеер.ру"
Лучший поисковик музыки во всем интернете!
http://vpleer.ru/
2. "Експрес файли "
Сервіс зберігання інформації.
EX- файли, відео , аудіо, зображення , тексти , ігри та програми . Перегляд
онлайн http://www.ex.ua/ru/video
4. Золотий Фонд української естради
Сайт про найкращих співаків, композиторів і поетів-піснярів 50-х – 90-х
http://uaestrada.org/

