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 Бібліотека ім. Некрасова знаходиться на території селища 

«Біленька» і є невід`ємною частиною його життя. Вона стала 

центром духовного і культурного зростання місцевих жителів. 

Завдяки бібліотечній діяльності мешканці селища отримують 

необхідну інформацію про різноманітні сфери життя, підтримують 

свою інтелектуальну освіту, а також цікаво і змістовно проводять  

культурне дозвілля. Бібліотечна роль в житті селища багаторазово 

зросла за останні декілька років. Бібліотека надає інформаційну 

підтримку не тільки жителям селища, але й місцевому 

самоврядуванню. Працівники бібліотеки знають в обличчя кожного 

жителя селища і індивідуально працюють зі своїми читачами. 

Бібліотекарі є першими посередниками між селищною 

Адміністрацією і населенням. Вони підтримують всі акції селищної 

влади, доводять до жителів закони і постанови. Досить часто в 

бібліотечному приміщенні організовуються тематичні вечори, 

читання, проводяться святкові заходи та зустрічі з популярними 

цікавими людьми. 

У всі часи діяльність 

бібліотек була немислима 

без тісного зв'язку зі 

школами, іншими загально-

освітніми закладами. 

Бібліотека ім. Некрасова 

сильна своїми традиціями, 

досвідом спілкування з 

читачами різних категорій: 

від малюка до його батьків, 

від учня до його вчителя. 

Тісні зв'язки зі школами № 26 та №10 налагоджені декілька 

років тому, сьогодні вимагають дещо іншого підходу у співпраці, 

переосмислення цілей і змісту бібліотечно – інформаційного  

забезпечення школи.  

Бібліотека і школа, по суті, виконують одну і ту ж місію - 

відкривають юним громадянам вікно у світ знань, інформації, 

створюють умови для духовного розвитку, освіти і самоосвіти. 

Тільки об'єднавши зусилля всіх зацікавлених організацій можна 

досягти позитивних результатів. Ця істина перевірена багаторічним 
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досвідом спільної діяльності, де педагоги і бібліотекарі беруть 

активну участь у проведенні заходів для дітей. Будь-то значні Акції 

з профілактики наркоманії та пропаганди здорового способу життя, 

або вечори зустрічей з кращими людьми міста, або організація 

літнього відпочинку дітей. 

Стало доброю традицією: перед початком навчального року 

координувати спільні плани діяльності, намічати перспективи, 

розробляти нові проекти, спрямовані на поліпшення якості 

обслуговування дітей. 

В останні роки педагоги і бібліотекарі часто використовують 

можливість привести дітей до бібліотеки, де їм відкриті великі 

можливості для отримання різної інформації. 

 У бібліотеці є різноманітний спектр можливостей для активної 

участі в процесі виховання та освіти: від інформаційної допомоги 

вчителю при підготовці до уроків та проведення різноманітних 

масових заходів, до організації занять за інтересами, а також 

можливості «Інтернет». 

  Будучи повноправними учасниками виховного процесу 

спільно зі школою, бібліотека веде велику роботу по правовому 

вихованню та екологічній просвіті, прищепленню поваги до 

культурно-історичних цінностей і традицій Донецького краю та 

багато інший актуальних напрямків роботи. 

  Для читачів бібліотеки Інтернет став важливою, якщо не 

неодмінною, частиною повсякденного життя. Він революційним 

чином змінив уявлення про спілкування через відстані, час, 

культурні й вікові бар’єри. 

 Доступ до Інтернету — це вже не розкіш, а потреба. Для 

молодого покоління Інтернет — це головне джерело свободи й 

інформації в період дорослішання.      

Сьогодні бібліотека відчуває, що вона потрібна, що з нею 

хочуть спілкуватись, що бібліотечна робота отримала новий 

напрямок в обслуговуванні користувачів -  із створенням Центру 

вільного доступу до Інтернету за програмою «Бібліоміст» 

бібліотека перетворилась в зручний для користувачів 

багатофункціональний інтелектуальний центр, стала культурним 

осередком для навчальних закладів селища. Це дозволило тісно 

співпрацювати із школами, педагогічним колективом адже інтернет 
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- центр бібліотеки працює на допомогу навчально-виховному 

процесу: забезпечує його необхідною інформацією; дає можливість 

застосовувати нові технології в навчанні; проводити віртуальні 

уроки, презентації, тренінги; навчає користувачів основам 

комп’ютерної грамотності, самостійному пошуку інформації; надає 

доступ до світових інформаційних ресурсів Інтернет, до локальної 

мережі, до електронних баз даних, до документів на різних носіях 

інформації. Бібліотека надає учням можливість повторювати 

вивчений матеріал, готувати домашнє завдання, адже на 

комп’ютерах встановлені педагогічно-програмні засоби з різних 

навчальних предметів, поглиблювати свої знання, проводити 

пошуково - дослідницьку роботу, а також - є місцем 

інтелектуального дозвілля дітей. 

Суттєво активізувалась довідкова робота, значно зросло 

виконання складних інформаційних довідок. Мережа Інтернет 

дозволяє розширити коло джерел виконання інформаційних 

довідок, кількість яких з кожним роком збільшується.  

 

Стало доброю традицією 

проводити в Україні тиждень 

дитячої книги. У весняні дні в 

бібліотеці ім..Некрасова також 

вшановують книгу, як писав М. 

Рильський, - «... найбільш складне 

і велике чудо з усіх чудес, 

створених людством» Читати 

люблять майже всі. Герої наших 

улюблених книжок завжди поруч 

із нами. Вони дуже різні: розумні, 

хоробрі, витривалі, чесні, хитрі, 

енергійні... І вже від наших 

уподобань і смаку залежить, хто 

нам дорожчий, на кого хотілося б 

бути схожим, із ким цікаво, а з 

ким можна і посперечатись.  Так буде завжди.   Змінюються 

покоління, а мудрі книги живуть і знову вчать людей бути добрими, 

чуйними, справедливими. Отже, книга - чудо із чудес, і хто читає, 
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той перемагає. Під таким девізом проводиться в бібліотеці Тиждень 

дитячої та юнацької книги. Йдуть до книгозбірні дітлахи із 

задоволенням, адже в бібліотеці ix лагідно зустрінуть, вислухають і 

допоможуть.  

    Тиждень під назвою «Ти відкриваєш книгу…» виявився 

насиченим та досить масовим. А розпочався тиждень з дискусії «Чи 

потрібен книжковий герой?», його логічним  продовженням стала  

літературна година «Кожна книга має свою долю» та літературна 

гра «До нас у гості казка завітала».  Школярі слухали розповіді про 

створення книги, брали участь в вікторинах, конкурсах. Працівники 

бібліотеки організували подорож в книжковий світ з метою 

заохочення дітей до читання через цікаві та пізнавальні заходи: 

віртуальна екскурсія в музей книги «Дитина читає – Україна 

процвітає», літературна гра-подорож «Загадаю - відгадай»- до 

ювілею К.І.Чуковського, пізнавальний урок «В гостях у доктора 

градусника». 

Зараз бібліотека працює над розширенням спектру 

інформаційних послуг, вихованням інформаційної культури 

читачів.  

В листопаді бібліотека рада вітати першокласників  на святі - 

посвята в читачі «Що нам дощ, 

що нам сніг коли казка кличе 

всіх». Нещодавно дітки стали 

школярами, вперше переступили 

поріг школи. Вже вивчили 

"Букварик" і настав час завітати 

до бібліотеки. Дітей знайомлять з 

відділами бібліотеки, знайомлять 

з книжковими виставками, 

переглядами літератури. С інтересом діти розглядають нові 

книжечки на книжкових поличках «Подорож сторінками 

улюблених книжок», «Казки спішать до тебе і світяться до ранку в 

снах» та невеличкий краєзнавчий куток бібліотеки «Українська 

минувшина», де виставлені експонати – старовинні ужиткові речі. 

Школярі з цікавістю слухають розповідь про історію створення 

книги, її довгий та складний шлях від минувшини до сьогодення. 
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Юні читачі розповідають вірші про книги, про бібліотеку, а також 

діляться враженнями про вже 

прочитані книжки . 

В Мультимедійній презентації – 

вікторині «Улюблені казки»  

першокласники відповідали на 

питання, які допомогли перевірити 

чи уважно вони читають і пам`ятають 

героїв своїх улюблених казок, а 

також  прослухали інсценізацію - 

М.Ильина «Две книжки», 

переглянули  мультфільм «Гришкины 

книги», як не треба поводитися з книжками, відгадували загадки із 

скриньки «Читай – Городка», де сховались різні  казкові предмети, і 

щоб їх впізнати, дружньо відгадували  загадки. Найурочистішою 

стала мить, коли юні читайлики  дали  обіцянку Сніговій  Королеві 

стати друзями бібліотеки.  

 Бібліотека ім.Некрасова є своєрідним інформаційно–

дозвіллєвим осередком для своїх користувачів під час шкільних 

канікул. У ці дні в бібліотеці особливо багатолюдно і це 

найсприятливіший час для проведення дитячих свят, конкурсів, 

вікторин.  

        Доброю традицією стала для бібліотеки співпраця з літніми 

пришкільними оздоровчими таборами. Щорічно сумісно зі 

школами відзначається Міжнародний день захисту дітей. Багато 

цікавих повідомлень, творчих змагань, сюрпризів отримують читачі 

під час проведення конкурсно-розважальних заходів у цей день. 

Діти демонструють знання та кмітливість, активно приймають 

участь у конкурсних змаганнях. Весело і цікаво пройшли  

розважально - інтелектуальні ігри «Казкова мозаїка», «Розумники 

та розумниці», інформаційна година «Журнальний коктейль» та 

багато захоплюючих заходів. 

          Слід зазначити, що серед вчителів теж виявилося немало 

людей, що вміють і хочуть жити і працювати цікаво і змістовно 

разом   з своїми вихованцями. Так, до бібліотеки завітала вчитель 

музики ЗОШ № 26 Бескоровайная Е.В. и запропонувала 

«перенести» урок музики зі школи в бібліотеку. Задумка виявилась 
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дуже цікавою. Працівники бібліотеки взялись за роботу з пошуку 

матеріалу на тему: «Его величество ОРГАН». Урок виявився 

достатньо цікавим:  дітей зустрічала композиція «Аве Марія» 

виконана на органі,  розповідь про флейту Пана (були підготовлені 

фото флейти Пана) продовжила захід, щоб діти мали уяву про цей 

дерев’яний музичний інструмент, який поклав початок історії 

органа, далі лунали мелодії виконані на флейті Пана. Завершила 

захід яскрава віртуальна екскурсія «Король музыкальных духовых 

инструментов», протягом демонстрації лунала органна музика, 

також діти прослухали  огляд літератури про темі «В мире 

музыкальных инструментов». Сценарій заходу сподобався 

вчителю, і замість одного класу 7-А, бібліотекарі провели уроки 

музики для 7-Б, 8-А, 5-А, 5-Б, 6-Б ЗОШ 26. Задумка виявилася 

вдалою, вчитель запропонувала провести ще декілька таких 

заходів.  

         Сьогодні все більше насторожує вчителів, вихователів, 

бібліотечних працівників, які опікуються проблемами дитинства, 

щодо прояви негативної нехристиянської поведінки, які стають 

нерідкісними, а скоріше системою для значної частини підлітків та 

сучасних школярів. В школі багато цікавих предметів – російська 

мова, математика, біологія та інші, але нема уроку, на якому б 

розповідали про  правила поведінки в школі, вдома,  на вулиці. 

Бібліотека намагається приділяти більше уваги цій проблемі. На  

Інтернет - урок «Уроки гарної поведінки: про культуру зблизька», 

який покликаний вплинути на духовність дитини, моральну 

мотивацію вчинків та етичні норми поведінки, були запрошені  учні 

5-А класу ЗОШ 26, яких бібліотекарі  не намагалися вчити гарній 

поведінці, а намагалися з ними  аналізувати запропоновані ситуації; 

характеризувати гідні та негідні   вчинки  (Обговорення оповідання 

В.О.Сухомлинського «Образливе слово»); передбачати наслідки 

своїх вчинків (Гра «Добрі чарівники»); розвивати вміння 

контролювати і аналізувати свої та чужі вчинки (Гра «Добрі і 

погані вчинки»);  і мати бажання здійснювати гідні вчинки та 

поважати людей (Ознайомлення із пам’яткою «Пам’ятка добрих і 

корисних справ»). Наприкінці  уроку, побажали дітям стати 

чемними людьми, щоб променилася доброта в очах, а із серця 

струменіло співчуття, милосердя, повага до людей. Найбільше 
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задоволення бібліотекарі отримали, коли незабаром викладачі 

запросили бібліотекарів провести захід для учнів інших класів. 

   Екологічна просвіта - теж один із головних напрямів роботи 

школи та бібліотеки. Екологія тісно переплетена з такими науками 

як біологія, фізика, хімія, географія. Отримуючи знання на 

шкільних уроках, учні закріплюють їх у бібліотеці на заходах, 

екологічної тематики. 

Аварія на Чорнобильській атомній електростанції 26 квітня 

1986 р. зачепила всі сторони життя світового співтовариства, 

вплинула на долі мільйонів людей. Її наслідки породили величезні 

економічні, екологічні, медичні й моральні проблеми, особливо в 

Україні. Такі події, як аварія на ЧАЕС, назавжди залишиться в 

пам’яті народу. Як би не ліквідатори – пожежники, цей день міг би 

стати для України останнім. На зустріч з ліквідатором наслідків 

аварії пожежником Немчиновим Є.Б., яка відбувалася 26 квітня  під 

назвою «Чорнобиль. Чорна хмара. Чорний біль» бібліотека 

запросила учнів 8-Б, 5-Б класу ЗОШ№26. Гість розповів про 

мужність самопожертву, безкорисливість та самовідданість 

чорнобильських пожежників майстрів своєї справи, лицарів без 

страху і докору. Зустріч з ліквідатором ЧАЕС надовго залишиться в 

пам’яті і стане уроком добра і мужності. 

Відомий український 

педагог В.Сухомлинський, 

звертаючись до дітей, писав: 

«Краса – це радість твого 

життя. Людина стала людиною 

тому, що побачила глибину 

блакитного неба … ніжну 

стеблину і голубий дзвіночок 

проліска – побачила і, 

вражена, пішла по землі, 

створюючи нову красу.       

Зупинись і ти в здивуванні перед красою – і в твоєму серці 

розквітне благородство». Це своєрідний заклик відновити те, що 

згоріло, пропало. Бібліотека провела для учнів 4-Б класу ЗОШ 26 

виховну годину «Шукаємо вихід із сміттєвих лабіринтів», а для 

учнів 5-А, 5-Б класів урок еко - культури «Мальовнича моя Україно 
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– знайди скарби рідного краю». Своїми заходами та переглядом 

слайд – шоу «Это называется природой…», та оглядом парків м. 

Краматорська, с. Біленька, с.Камишеваха, с. Білокузьминівка, 

бібліотекарі намагалися підкреслити істину: добро породжує тільки 

добро і не тільки в стосунках між людьми, а і ставленням до 

природи – бо це ставлення до самого себе, до майбутнього, бо 

збереження фауни і флори рідного краю цілком залежить від совісті 

кожного.  

        В день скорботи і вшанування пам’яті жертвам війни в Україні 

22 червня 1941 року, початку Великої Вітчизняної війни з учнями 

ОШ №10 проведено годину пам’яті «Забули б люди назавжди всі 

війни, але героїв не забути нам!». На заході було розкрито тему 

«Діти та війна». Тисячі неповнолітніх стали на захист Вітчизни, в 

лавах армії та військово – морського флоту, в партизанських 

загонах та підпільних організаціях. Червоною смугою через весь 

захід проходить тема патріотизму, що спрямована на підготовку 

підростаючого покоління до захисту  Вітчизни на прикладі подвигу 

людей старшого віку та дітей війни, та формування інтересу до 

літератури про Велику Вітчизняну війну. 

Повага до історичної спадщини і любов до рідної землі – 

невід’ємні риси кожної свідомої людини. З метою зростання 

інтересу дітей до вивчення історії рідного краю,  до своєї культури  

в бібліотеці для учнів 4-Б класу  ЗОШ 26 організовано краєзнавчі 

читання «У кожного – любов своя і свій найкращий світ» з 

популяризації краєзнавчої літератури, бо краєзнавство життєдайне 

джерело патріотичного виховання. Вселяти  в дитячі душі любов до 

рідного краю, рідної землі, мови, літератури, мистецтва – одне з 

найважливіших завдань бібліотеки. На інформаційній  годині 

«Символи Донеччини», учні 4-А класу ЗОШ 26 навіть не 

здогадувалися, що в селищі, де вони живуть і ходять до школи, є 

свої символи, в основу яких закладена древньогрецька легенда про 

квітку (крокус) - шафран - яка знаходиться на гербі та прапорі 

селища Біленька.  

Українська мова - наша історична пам'ять, невичерпна 

духовна й культурна скарбниця. Це живий зв'язок між тисячолітнім 

минулим,сучасністю і майбутнім великого народу. З нагоди Дня 

Української писемності та мови у бібліотеці сумісно з викладачем 
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української мови та літератури Орленко С.Є. відбулася мовознавча  

година «Нехай же слово золоте сміється і цвіте» для учнів 7-А,7-

Б,8-А,8-Б,6-Б класів. під час заходу діти познайомилися  з  історією 

літописання, почули про життя письменника, історика Нестора - 

літописця, переглянули  історію створення книги, учням було 

запропоновано згадати вислови про українську мову. Закріпити 

знання, отримані в ході заходу, діти мали змогу прийнявши учать у 

веселому змаганні   в «Морський бій».   

        Врамках 

Загальноукраїнського тижня права 

«Перед законом усі рівні» 

селищна бібліотека провела урок 

права «Мораль і право – право і 

закон» з учнями ЗОШ 26 6-А, 6-Б 

класів у вигляді ділової гри, яка 

допомогла юним користувачам 

бібліотеки не тільки блиснути 

своїми знаннями з галузі права, а 

й проявити кмітливість та нестандартне мислення. Допоміг в цьому 

гість –дільничний селища Біленька, капітан міліції Зубко В.В. Який  

розповів присутнім про дитячу злочинність, яка не має ніяких меж і 

соціального статусу.  

          Відзначаючи День Європи, бібліотека запросила учнів 5-А, 5-

Б класів ЗОШ 26 у віртуальну подорож «Мандрівка країнами 

Європи». Головна мета подорожі поглибити знання про європейські 

країни, підкреслити приналежність нашої держави до європейських 

народів, поважати національні, духовні, культурні надбання 

європейських народів.  

1 грудня Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Україна 

посіла перше місце в Європі за темпами поширення ВІЛ/СНІДу. 

СНІД належить до хвороб, які значно впливають на демографічну 

ситуацію. Про ці та інші важливі питання йшла мова у читальному 

залі бібліотеки під час віртуальної розповіді - застороги «СНІД: 

Людство під знаком біди!».Співробітники розповіли читачам -  

учням 7-А, 7-Б класів ЗОШ 26, що таке СНІД, про версії 

виникнення хвороби, шляхи передачі ВІЛ, симптоми. Головна мета 

проведення такого заходу – звернути увагу учнів на цю проблему. 
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До уваги присутніх запропонована презентація, виставка газетно - 

журнальних публікацій «Знайте правду про СНІД». 

В наш час, коли діти і підлітки відчувають значний 

дефіцит у спілкуванні, бібліотека намагається задовольнити не 

тільки їхні інформаційні потреби, а й прагне стати місцем 

інтелектуального  і 

культурного розвитку, 

центром дозвілля, яке з 

роками набуває все більшого 

значення. Працівники 

бібліотеки знаходять такі 

форми роботи з читачами, які 

допомагають їм вільно 

спілкуватися, розкривати 

свої приховані таланти та 

відпочивати.  

      Такою формою стала 

організація в бібліотеці гуртка  з інформатики «Онл@ндия». У 

роботі гуртка беруть участь учні ЗОШ № 26. У свій вільний час 

вони збираються в бібліотеці, де з азартом та інтересом 

оволодівають навиками роботи на комп’ютері. З кожним наступним 

заняттям гуртовці поліпшують знання та уміння роботи з 

мультімедіа:  малюють електронні картинки за допомогою 

спеціальних комп’ютерних програм, учні старшого щкільного віку  

навчаються створювати презентації. 
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◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄► 

ПРОГРАММА кружка "ОНЛ@НДИЯ". 
Информатика, как 

динамично развивающаяся 

наука становится одной из 

тех отраслей знаний, 

которая призвана готовить 

современного человека к 

жизни в новом 

информационном 

обществе. 

В настоящее время всё большее распространение получает 

компьютерная техника. Знания в этой области необходимы 

практически каждому. Знание основных принципов работы на ПК 

не только повышает интеллектуальный уровень учащихся, но и 

стимулирует их к дальнейшему самостоятельному изучению 

информатики. Работа кружка нацелена на развитие творческих 

способностей учащихся, на формирование навыков работы на 

компьютере в разных средах и приложениях. 

Цель. 
Сформировать у обучающихся умение владеть компьютером, 

как средством решения практических задач связанных с графикой и 

мультимедиа. Подготовить участников кружка к активной 

полноценной жизни  в условиях технологически развитого общества 

с ориентацией на углубленное изучение методов и приемов 

современного дизайна. 

Задачи 

• формирование знаний о роли информационных процессов 

в живой природе, технике, обществе; 

• формирование знаний об основных принципах работы 

компьютера, способах передачи информации; 

• формирование   умений   моделирования   и   применения    

его    в   разных предметных областях; 

• формирование    умений    и    навыков    самостоятельного    

использование компьютера в качестве средства для решения 

практических задач. 

Организационные условия реализации программы. 
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Программа построена на принципах: 

Доступности - при изложении материала учитываются 

возрастные особенности детей. 

Наглядности - человек получает через органы зрения почти в 5 

раз больше информации, чем через слух, поэтому на занятиях 

используются как наглядные материалы, так и обучающие 

программы. 

Сознательности и активности - для активизации деятельности 

детей используются такие формы обучения, как занятия-игры, 

конкурсы, совместные обсуждения поставленных вопросов и дни 

свободного творчества. 

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄► 

 

Поєднуючи традиційні та інноваційні форми роботи 

бібліотечні працівники працюють над тим, щоб заохочувати учнів 

до читання, зацікавити книгою, стимулювати вчителів і учнів до 

використання в бібліотеці наявних інформаційних ресурсів, 

формувати особистість учня з високим рівнем інформаційної 

культури, розвивати вміння і навички пошуку інформації. 
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