
Гурток 
«Книголюб» Керівник гуртка: 

Ярославська М.І. 

(бібліотекар) 



Робота бібліотеки 
та гуртка 

«Книголюб» 
• Учнівській молоді подаються 

широкі і нетрадиційні 
можливості для духовного і 
морального розвитку, а 
насамперед, розвитку творчої 
особистості, яка вміє 
застосовувати набутті знання і 
уміння, працювати з 
інформацією для успішної 
діяльності у будь-якій сфері 
суспільного життя. 

          Неможливо відмітити кожну 
дату, кожен ювілей.  

             Орієнтуємось на дати 
державного значення  та дати, 
визначені ООН. Але щомісяця 
випускаємо інформаційні листи 
про ювілеї та літературні дати і 
події місяця.  

              У план роботи бібліотеки 
щодо книжкових виставок, 
включаємо дати, 
рекомендовані державою і 
регіонально-місцевого 
значення. Книжкові виставки 
мають велике значення у 
вирішенні проблеми подолання 
учнями неписьменності. 
Відомості про особисті 
уподобання учнів допомагають 
зробити виставку певної 
тематики ефективною. У цьому 
допомагає просте анкетування 
учнів І курсу. 



Методи пропаганди 
книги направлені такими 

напрямками:  
• пропаганда літератури по 

краєзнавству, історії держави, 
свого краю; 

• пропаганда літератури на 
допомогу трудовому 
вихованню; 

• пропаганда літератури на 
допомогу естетичного 
виховання, розвитку художніх 
смаків і творчих здібностей; 

• пропаганда художньої 
літератури та преси; 

• інформаційне та довідково-
бібліотечне обслуговування 
учнів. 

    Бібліотека 
планує протягом 
року проводити 
різні заходи, у 
своїй роботі з 
читачами 
використовувати 
різні форми і 
методи 
пропаганди 
книжкових 
фондів. 



План роботи 
гуртка “Книголюб” 

№ 
з/п 

Зміст роботи 

1. Засідання гуртка: ознайомлення з планом 
роботи гуртка. 

2. Знайомство з бібліотекою на тему: “Вересневі 
зустрічі” 

3. Бесіда “Сторінками улюблених книг”. 

4. Практичне заняття: “Кожній книзі – своє місце” 

5. Практична допомога бібліотеці: “Продовжимо 
життя книзі” 

6. “Мої улюблені письменники” – розповідають 
гуртківці 

7. “Що таке катало?” – обговорення теми 

8. “Помандруємо разом із героями книг” – 
обговорення теми 

9. Провести ексуксію до бібліотеки на свято 
книги по професії 

10. Розмова про довідковий апарат 

№ 
з/п 

Зміст роботи  

11. Літературний калейдоскоп: “Які країни ми 
відвідали завдяки книгам?” 

12. Екскурсія до районної бібліотеки 

13. Практична допомога бібліотеці 

14. Бібліотечний урок: “У світі довідкової літератури” 

15. Презентація книги “Ритуал” М. та С. Дяченків 

16. Обговорення проблеми “Книга – комп'ютер ” 

17. Навчити користуватись каталогом, картотеками 

18. Дискусія “Чи знаємо ми українську класику?” 

19. Бесіда “Як читати книгу” 

20. Бібліотечний урок “Камяні літописи України” 

21. Бібліотечний урок “Як правильно вибирати книуг” 

План роботи 
гуртка “Книголюб” 



Книжкова виставка до 
Дня Незалежності 

Мета: виховувати любов 
до художньої книги, 
формувати прагнення 
знати більше, 
розширювати свій 
світогляд, засвоїти досвід 
попередніх поколінь, 
прилучати до цінностей 
нашого народу, його 
звичаїв та традицій, щоб 
книга була для нас 
насущним хлібом. 

Мета гуртка 
“Книголюб” 



Виховання патріотизму, 
любов до держави і 

свого краю 

Виховання патріотизму, 
любов до держави і 

свого краю 



“Люби і знай свій рідний 
край” 

“Люби і знай свій рідний 
край” 



“Люби і знай свій рідний 
край” 

“І мертвим, і живим і 
ненародженим” 



У світі професій 
“Ніхто не забутий, 

ніщо не забуто” 



Геній українського 
народу 

Присвячено 
превентивному 

вихованню 



Правове 
виховання 

Мистецтво 
навколо нас 



Видатні імена Видатні імена 



Книга – наш 
друг і товариш 

Книга – наш 
друг і товариш 



Рідна мово, 
калинова 

Етнос нашого 
краю 



Холокост - 
трагедія  всесвіту  

Засідання гуртка 
“Книголюб”  



Відкрита виховна година: 


