
 

Книжковий фонд бібліотеки Первомайського 

професійного ліцею складає понад 25744 

примірників: художня література, довідникові 

видання, підручники, навчальні посібники - 

7500 примірників.  

Бібліотека має простору читальну залу, де 

користувачі бібліотеки працюють із 

довідковою та спеціальною літературою і 

отримують необхідні консультації. Також в 

читальній залі бібліотеки проводяться масові заходи до ювілейних та пам’ятних дат. 

 

Наявність у бібліотеці комп’ютера , принтера робить співпрацю бібліотекаря та 

відвідувачів зручною та комфортною. 

Книгосховище бібліотечного фонду підручників відокремлене від 

книгосховища загального фонду і систематизоване за УДК.  

Широке і всебічне розкриття книжкового фонду бібліотеки, 

інформування педагогічного колективу та здобувачів освіти про 

наявність в бібліотеці книг по всіх галузях знань здійснюється за 

допомогою правильної розстановки фонду, відповідних 

роздільників і покажчиків.  

Зорієнтуватися в бібліотечному фонді 

користувачеві допомагає систематичний 

каталог (переведений на УДК) та 15 

тематичних картотек.  

Наявність тематичних тек допомагає педагогічним працівникам 

у проведенні уроків та виховних заходів. У цих теках зібрані 

матеріали з газет і журналів, буклети, матеріали інтернет-

ресурсів. Ця база інформаційних даних постійно поповнюється. 

Бібліотека є інформаційно-методичним центром, що сприяє 

забезпеченню якісної організації навчально-виховного процесу у 

навчальному закладі. Бібліотекар надає методичну, практичну, 

індивідуальну та професійну допомогу здобувачам освіти, педагогічним працівникам 

у підборі необхідного матеріалу. 

 

Основні завдання бібліотеки: 

 забезпечення якісного інформаційного супроводу навчально-виховного процесу в 

ліцеї; 

 виховання інформаційної і читацької культури учнів; 

 інформаційне обслуговування педагогів, спрямоване на підвищення їхньої 

методичної та педагогічної майстерності; 

 Пошук нових форм роботи з виховання здобувачів освіти, поваги до державних 

символiв України, Конституцiї України, виховання любовi до рiдного краю,  



 

 свiдомого ставлення до обов'язкiв людини i громадянина; 

 Своєчасне забезпечення здобувачів освіти та педагогiв навчальною, художньою та 

методичною лiтературою; 

 Подальший розвиток інформативної функції бiблiотеки як iнформативно-

культурного центру навчального закладу. 

Правила користування бібліотекою 
 

Користувачі бібліотеки мають право: 

  

 • користуватися бібліотекою безкоштовно; 

 • одержувати у тимчасове користування книги з фонду бібліотеки; 

 • користуватися довідково-бібліографічним апаратом; 

 • користуватися комп’ютером та мережею Інтернет для пошуку необхідної для  

навчання інформації; 

 • брати участь у бібліотечних заходах;  

 • користуватися в читальній залі бібліотеки довідковою  літературою, останнім  

примірником видання. 

 

Читачі зобов’язані: 

  

• бережно ставитися до книг, не робити в книгах жодних поміток, підкреслювань, 

• не виривати і не загинати сторінок; 

повертати книги в зазначений термін. 

• користувачі, які загубили або зіпсували книгу з фонду бібліотеки, зобов’язані 

замінити її на таку ж або рівноцінну. Рівноцінність заміни  визначає бібліотекар. 

 

Сьогодні, в час комп'ютеризації, книга все ж таки залишається 

неоціненним скарбом, як джерело мудрості, знань, досвіду та 

фундаментом освіти, а бібліотеку можна назвати основою цього 

фундаменту. 

 

Тож завітайте в нашу бібліотеку. 

 Знайти потрібну книжку чи одержати необхідну 

інформацію вам допоможе бібліотекар ліцею  

Пономаренко Людмила Яківна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


