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Про проведення щорічного 
Всеукраїнського місячника 
шкільних бібліотек

З метою розкриття потенційних можливостей шкільної бібліотеки. 
ПІДНЯТТЯ ЇЇ престижу, привернення уваги вчительської. у ч н і в с ь к о ї  72. 

батьківської громадськості до проблем шкільної бібліотеки та пап> дярюацп 
читання в Україні

НАКАЗУЮ:

1. Започаткувати проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, 
який проходитиме в рамках Міжнародного місячника шкільних бібліотек з 01 
по 31 жовтня щорічно.

2. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних. Київської місько? 
державних адміністрацій провести організаційні заходи з >'рехузаннш 
рекомендацій, що додаються.

3. Інстиіуіу інноваційних технологій і змісту7 освіти і в. о. директора 
Завалевськкй Ю. І.) спільно з Державною науково-педагогічною бібліотекою 
України ім. В. О. Сухомлинського (Рогова П. І.) шорічво пстзатн реияв-лиж 
щодо проведення місячника

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра



Додаток до наказу
Міністерства освіти і науки Укреши
и  а /ь /т ы

Рекомендації
щодо проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек

I . Загальні положення
За пропозицією Міжнародної асоціації шкільних бібліотек «ІАЯ_ 

міжнародний День шкільних бібліотек, який проводився щорічно четвертого 
понеділка жовтня, було перетворено в місячник. На підтримку лано: 
міжнародної ініціативи в різних країнах світу з 2008 року започатковано 
щорічне проведення у жовтні Міжнародного місячника шкільних бібліотек

Нині в освітянській галузі України функціонує 1 ~385 шкільних 
бібліотек. Шкільна бібліотека є одним із найважливіших структурних 
підрозділів загальноосвітнього навчального закладу, який здійснює 
бібліотечно-інформаційне забезпечення учасників назчально-вяхозаого 
процесу та надає допомогу педагогам у всебічному розвитку особистості з 
глибоко усвідомленою громадянською та соціальною позицією, системою 
наукових знань.

Усвідомлюючи важливість ролі шкільної бібліотеки в інноваційно-**} 
розвитку загальноосвітніх навчальних закладів України. Міністерство осзгти 
і науки України спільно з Державною науково-педагогічною бібліотекою 
України імені В.О.Сухомлинського, як головного на\тсово-методичзого„ 
координаційного центру мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і 
науки України та Національної академії педагогічних наук України, згідно з 
договором про співпрацю від 15 січня 2013 р. виступили з інітативсяо 
започаткувати у 2014 році щорічне проведення Всеукраїнського місячника 
шкільних бібліотек, що проходитиме в рамках Міжнародного місячника 
шкільних бібліотек з 01 по 31 жовтня.

У 2014 році перший Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек 
проходитиме під гаслом «Шкільна бібліотека -  стратегічний партнер 
освіти».

I I . Мета проведення
Мета Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек -  об'єднання 

духовних і інтелектуальних ресурсів України для розвита} вітчизняних 
шкільних бібліотек як каталізаторів процесів виховання, освіти та розвитку 
дітей і юнацтва. Ця широкомасштабна рекламна акція покликана сформ>вз~-



в соціумі відповідальне ставлення до професії шкільного бібліотекаря, який 
в сучасних умовах забезпечує створення оптимальних умов хтя реалізації 
освітніх і виховних завдань школи шляхом виконання інформаційної, 
освітньої, культурної та дозвільної функцій. Реалізуючи кожну з чотирьох 
зазначених функцій, шкільна бібліотека сприяє розвитку інтелекту ального та 
творчого потенціалу тих, хто вчить, і тих, хто навчається.

Основними завданнями місячника є висвітлення здобутків шкільних 
бібліотек та популяризація їх діяльності. Також це час для приверне:-::-:* >заги 
громадськості до проблем шкільних бібліотек, ініціювання тлотних 
проектів їх модернізації, залучення додаткових ресурсів для їх інноваційно:: 
розвитку.

Спільними зусиллями всіх шкільних бібліотекарів "У країни маємо 
переконати політиків, керівників, учителів, батьків, книгопродазл. в . 
постачальників технологій та багатьох інших підтримати п т у і л м п  бібліотеки : 
дати їм визнання, якого вони заслуговують!

З метою поширення кращого досвіду щодо організації та проведення 
заходів до Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек планується 
підготовка спеціального випуску науково-методичного часопис;» «Шкільна 
бібліотека плюс». За бажанням, матеріали (статті, сценарії, вірші і хтя друку > 
часопису направляються в електронному вигляді на адресу ДНПБ України 
ім. В.О.Сухомлинського: теШсіІ5Ю8@і.иа

Результати Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек 6} л»ль 
висвітлені на Всеукраїнському вебінарі «Шкільна бібліотека -  
стратегічний партнер освіти», який відбудеться у листопаді 20!~ р.

III. Рекомендовані заходи в рамках Всеукраїнського місячника
шкільних бібліотек

З метою утвердження значимості ролі шкільної бібліотеки в сучасному 
громадянському суспільстві та сприяння її інноваційному р о з б и т у -. 

рекомендовано на обласному рівні організувати наступні заходи:
тиждень популяризації дитячого читання «Час читати» за участю 

видавців, письменників, представників дитячих бібліотек області, батьків:
конкурси на краще гасло та логотип до Всеукраїнського місячника 

шкільних бібліотек у 2015 році;
висвітлити заходи, проведені шкільними бібліотеками з рамках 

Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, у місцевих засобах 
інформації та на офіційних сайтах обласних державних адміністрацій: 

нагородити кращих шкільних бібліотекарів грамотами, подяками

Продовженні акиїжу



* .. Пршиошжмия дшмппсу
1 •  ̂ *

У загальноосвітніх навчальних^ закладах області 
бібліотеками можуть бути організовані насту пні заходи:

проведення в рамках тижня «Час читати» заходіз. спрямованих - і 
популяризацію дитячого читання; екскурсії-ігри. дні дозвілля. з>стр:чі з 
письменниками, презентації нових видань. літературні ауюкдаш, 
театралізовані вистави літературних творів, літературні вікторини, відео - і  
У/еЬ-гіерегляди, Дні інформації, бібліотечні уроки тощо;

підготовка тематичних виставок літератури: патріотичне виховання, 
правове виховання, здоровий спосіб життя: виховання на приклад: • ?!_•••. ». 
традицій світової культури, естетичне виховання, організаіля дозвілля
школярів, діяльність на допомогу навчальному процесу, популяриза_я
художньої літератури тощо;

проведення у шкільній бібліотеці Дня відкритих дверей ДЛЯ баТЬЕЇЯч. 
вчителів, громади;»

розміщення на сайті навчального заклад} інформації пгю 
Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек «Шкільна бібліотека -

і  ”  . ' • г  • -

стратегічний партнер освіти».
Активна участь шкільних бібліотекарів всіх регіонів Ухз&Інп 

Всеукраїнському місячнику сприятиме визнанню шкільної б іб ш т а х  
стратегічним партнером національної освіти, ініціатором інноваційних л<\-. 

центром інформаційної підтримки навчально-виховного процес
Проведення рекомендованих заходів не передбачас жодного 

звіту вайн# (про кількість проведених заходів, залучених учнів та швштшшт 
тоіцо).-

В. о. директора
Інституту інноваційних» ■ ; •
технолог ій і змісту освіти

З О Р И Г І Н А Л О М  
З Г ІД НО


