Професійний імідж шкільного
бібліотекаря. Всеукраїнський
місячник шкільних бібліотек

Головна мета
діяльності
шкільних бібліотек
Забезпечення якісного
бібліотечно-інформаційного обслуговування
учасників освітнього процесу
та надання допомоги педагогам
у всебічному розвитку особистості
з глибоко усвідомленою громадською і
соціальною позицією,
системою наукових знань
відповідно до інтересів
Української держави.

Завдання
обслуговування наявними в бібліотеці
джерелами усіх бажаючих читачів

Орієнтовний перелік звітної
документації шкільної бібліотеки
Документація, що регламентує діяльність бібліотеки:
•
•
•
•
•

1. Інструктивно-нормативних документів
2. Паспорт бібліотеки
3. Посадові інструкції бібліотекаря
4. Правила користування бібліотекою
5. Планово-звітна документація бібліотеки

Облікова документація бібліотеки:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6. Інвентарні книги
7. Сумарна книга:на підручники,основний фонд
8. Щоденник роботи бібліотеки
9. Папка вхідних документів
10.Папка вихідних документів
11.Зошит обліку документів, отриманих від користувачів взамін загублених
12.Зошит обліку навчальних програм
13. Акти видачі підручників по класах
14. Папка рахунків і накладних
15. Акт перевірки бібліотечного фонду
16. Акти на списання
17. Формуляр читача
18. Розстановка фонду

Обов’язки бібліотекаря:
• організація роботи бібліотеки закладу:
формування, облік і збереження
бібліотечного фонду;
• складання каталогів, картотек,
довідників, тематичних списків і оглядів

•

•
•
•

літератури, обслуговування учнів, педагогів та батьків
школи на абонементі та в читальному залі;
організовує і проводить пов’язану з цим інформаційну
роботу (книжкові виставки, вітрини та інші заходи щодо
пропаганди книг);
здійснює підбір літератури за вимогою читачів;
оформляє передплату закладу на періодичні видання,
контролює їх доставку;
організовує читацькі конференції, літературні вечори та
інші масові заходи.

Імідж
• Бібліотечний імідж – це загальне
уявлення про бібліотеку і залежить воно
від щоденної праці та формується
впродовж багатьох років.

• Сучасний бібліотекар – це ділова людина,
яка володіє знаннями, вміннями, навичками,
що дають змогу швидко, чітко і професійно
виконувати завдання, забезпечувати повноту
та комфортність обслуговування, реалізацію
спектра різноманітних послуг.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Проаналізувавши численні описи, сьогодні вчені
виділяють 15 головних професійних якостей
бібліотекаря:
ерудиція;
інтуїція;
комунікабельність;
відповідальність;
вимогливість;
оригінальність мислення;
творчість;
організаційні здібності;
ораторські здібності;
знання бібліотечних технологій;
адаптованість;
знання педагогіки та психології;
комп’ютерна освіченість;
здатність до самоосвіти;
емоційний контроль.

найвищий
професіоналізм

компетентність

організаторські
здібності

Всеукраїнський місячник
шкільних бібліотек
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.08.2014
Про проведення щорічного
Всеукраїнського місячника
шкільних бібліотек

№931

З метою розкриття потенційних можливостей шкільної бібліотеки, підняття її престижу, привернення уваги
вчительської. учнівської та батьківської громадськості до проблем шкільної бібліотеки та популяризації
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 міської державних адміністрацій провести
організаційні заходи з урахуванням рекомендацій, що додаються.
3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (в. о. директора Завалевський Ю. І.) спільно з
Державною науково-педагогічною бібліотекою України ім. В. О. Сухомлинського (Рогова П. І.) щорічно
готувати рекомендації щодо проведення місячника.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра

П.Б.Полянський

Всеукраїнський місячник
шкільних бібліотек 2021
Головна

• сприяння поглибленню пізнавального інтересу учнів до
рідного краю як складової України, виховання у них
поваги і шанобливого ставлення до історико-культурної
спадщини, пробудженню почуття національної
свідомості, любові та поваги до своєї Батьківщини.

мета

Гасло

• «Краєзнавство в шкільній бібліотеці:
нові традиції та цінності»

Кращі
матеріали
Інформацію •
надсилати

• портал Державної науково-педагогічної
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського
на сторінці «Бібліотечному фахівцю»
(рубрика «Всеукраїнський місячник шкільних
бібліотек»)
до Державної науково-педагогічної бібліотеки
України імені В. О. Сухомлинського до 20 листопада
2021 року на електронну адресу: metodist08@i.ua

Довідник кваліфікаційних характеристик професій
працівників.
Випуск 81 «Культура та мистецтво»,
затверджений наказом Мінкультури
від 14.04.2000 р. № 168:

Посадові обов’язки
завідувача
бібліотеки та бібліотекаря

формування
бібліотечних
фондів

Облік
бібліотечних
фондів

Оброблення
бібліотечних
фондів

Організаціїя
бібліотечних
фондів

Зберігання
бібліотечних
фондів

Нормативні документи
для атестації шкільних бібліотекарів
• Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження
Положення про
бібліотеку загальноосвітнього навчального
закладу Міністерства освіти України від 14 травня 1999 року № 139
( зі змінами і доповненнями).
• Лист Міністерства освіти і науки України «Методичні
рекомендації з
питань формування штатів загальноосвітніх
навчально-виховних закладів» від 19 червня 2001 року № 1/9-234.
• - Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо порядку
оплати праці бібліотечних працівників» від 29 серпня 2006 року
№ 1/9-549.
• - Положення «Про атестацію бібліотекарів» розроблене згідно
з наказом Міністерства культури від 19 квітня № 204.
• Наказ Міністерства культури і туризму України «Про
затвердження Положення про проведення атестації працівників
підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури» від
16 липня 2007 року №44 ( із змінами та доповненнями).

Мета атестації
шкільних бібліотекарів
• сприяти
активізації
творчої
професійної діяльності;
• підвищувати рівень кваліфікації;
• сприяти диференціації оплати праці
відповідно до якості та результатів
роботи.

Завдання
методичного супроводу атестації
шкільних бібліотекарів
• узагальнювати
результати
діяльності
бібліотекарів та сприяти об’єктивності
експертних оцінок;
• сприяти цілеспрямованому неперервному
підвищенню професійного рівня;
• здійснювати
постійне
забезпечення
соціального
захисту
компетентної
бібліотечної праці.

Головне завдання
атестації
виявлення резервів
для підвищення кваліфікації
шкільних бібліотекарів.

Ефективність атестації шкільних
бібліотекарів та її результативність
залежить від мети та скоординованих дій:
• дотримання наказу Міністерства освіти України
«Про затвердження Положення про бібліотеку
загальноосвітнього навчального закладу
Міністерства освіти України» від 14 травня
1999 року №139 (зі змінами і доповненнями);
• -стимулювання цілеспрямованого неперервного
підвищення рівня професійної компетентності
бібліотекарів, зростання їхньої професійної
майстерності, розвиток творчої ініціативи,
підвищення престижу й забезпечення авторитету,
ефективності бібліотечної роботи.

Бібліотека
загальноосвітнього навчального закладу
є обов’язковим структурним підрозділом,
який здійснює бібліотечно-інформаційне,
культурно-просвітницьке забезпечення
навчально-виховного процесу як в урочний,
так і в позаурочний час.
Цей підрозділ організовує свою діяльність
спільно з педагогічним колективом
відповідно до планів роботи і регламентуючої
документації,
що затверджується директором закладу.
Відповідно до Положення про бібліотеку
загальноосвітнього навчального закладу

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про
внесення змін до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну
справу»
Чинний закон про бібліотеки ухвалений ще у 1995 році, зі
змінами у 2000. Його норми вже давно застаріли і стали суто
декларативними.
• Необхідно подолати відставання у бібліотечній сфері України
від зарубіжних країн, зокрема країн Європейського Союзу.
• Це частина державної Стратегії розвитку читання, адже
ухвалення законопроєкту сприятиме підвищенню запиту на
бібліотечні послуги у суспільстві.
• Бібліотеки в Україні мають забезпечувати доступ до знань
протягом усього життя, стати дієвим механізмом просування
читання задля зростання освітнього й інтелектуального рівня
суспільства.
• У контексті реформи децентралізації ухвалення проєкту
сприятиме забезпеченню доступності та належної якості
бібліотечних послуг на рівні громад (територіальний вимір
бібліотечної реформи).

• * Загальне керівництво,
* створення необхідних умов для здійснення
якісної та ефективної роботи,
* контроль за діяльністю бібліотеки,
* прийняття на роботу бібліотечних працівників
здійснює директор навчального закладу.
• За організацією роботи бібліотеки несе
відповідальність
завідувач
бібліотеки
(бібліотекар),
який
безпосередньо
підпорядковується
директору
навчального
закладу, є членом педагогічного колективу і
належить до складу педагогічної ради закладу.
• Бібліотечні
працівники
повинні
мати
спеціальну бібліотечну або педагогічну
освіту.

Відповідно
до зазначених
у Положенні вимог
до роботи шкільних бібліотек
бібліотечні працівники повинні
постійно підвищувати
свій професійний рівень
(самоосвіта та курси підвищення кваліфікації)

та проходити атестацію
1 раз на 5 років.

Атестація бібліотечних працівників
 Здійснюється відповідно до Положення про проведення
атестації працівників підприємств, установ, організацій
та закладів галузі культури, затвердженого наказом
Міністерства
культури
і
туризму
України
від 16 липня 2007 року №44.
 Може здійснюватися протягом календарного року.
Проте перед атестацією працівник обов’язково повинен
пройти навчання на курсах підвищення кваліфікації.
 Строки проведення атестації, перелік орієнтовних
питань, що виносяться на атестацію, дата засідання
атестаційної комісії затверджуються наказом директора
навчального закладу та доводяться до відома
бібліотекаря не пізніше ніж за один місяць до її початку.

