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    Сучасна система освіти переживає етап реформування, повного 

перезавантаження та розбудови її інформаційної бази – бібліотеки. Шкільну 

бібліотеку В.О.Сухомлинський називав вічною бібліотекою, вкладаючи в зміст 

цього поняття глибинний смисл і надаючи при цьому важливого значення підходам 

до її реформування.Великий педагог розглядав її не лише як книгозбірню, а 

передусім як важливий засіб виховання та інформаційного забезпечення навчання 

дитини, її розвитку. Сучасна бібліотека сьогодні – це синтез книжок, комп’ютерів, 

зустрічей, спілкування, навчання, ігор. Бібліотека – це те місце, де юний читач 

завжди може розраховувати на допомогу професіонала, де найкращі сучасні 

видання зберігаються поряд із улюбленими книжками минулих поколінь, де в 

пошуку інформації допомагає сучасна техніка. Усі діти від природи талановиті, 

однак не всі вони про це знають. Тому допомогти їм відшукати в собі схильність до 

якоїсь справи можуть бібліотекарі.  

    Освітянська спільнота активно реалізовує концепцію «Нової української школи». 

Основною ідеєю цієї концепції є думка про те, що найбільш успішними на ринку 

праці будуть фахівці, які вміють впродовж  життя, критично мислити, ставити цілі 

да досягати їх, прцюючи в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі 

та володіти іншими сучасними вміннями [5, с.4]. У Педагогічній системі 

В.О.Сухомлинського виховання особистості здійснюється через тріаду: школа – 

сім’я – громадкість [4, с.87]. Таку ж педагогіку партнерства пропонує нам і Нова 

українська школа.І це логічно, адже учні, батьки, вчителі об’єднані спільними 

цілями та прагненнями, є рівноправними  учасниками освітнього процесу. 

В.О.Сухомлинський  наголошував, що школа може бути життєдайним джерелом для 

дитини лише за умови наявності в ній чотирьох культів: культу Вітчизни, культу 

людини, культу книги і культу рідного слова[3, с.4]. 

   Отже, сьогодні місія бібліотекаря полягає насамперед у тому, щоб допомогти 

користувачам зорієнтуватися не тільки у безмежному просторі книг і традиційних 

носіїв інформації, але й у світі електронної інформації, допомогти стати 

компетентними читачами, сприяти формуванню вміння навчатися протягом життя. 
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     Із розвитком суспільства змінюється імідж бібліотеки, її місія і завдання, адже 

сучасною бібліотека є тільки тоді, коли вона постійно змінюється, розвивається, 

цілеспрямовано працює над поліпшенням якості бібліотечних послуг, забезпечує 

потреби користувачів, що і визначає її майбутні можливості і перспективи 

розвитку. За програмою Нової української школи кожна школа повинна мати у 

своїй структурі сучасну бібліотеку, яка стане ресурсним осередком і 

експериментальним майданчиком  для учнів і вчителів, забезпечить вільний доступ 

до якісної інформації. 

    Тому, задля сприяння реалізації основних пріоритетів НУШ бібліотека Вараської 

ЗОШ №1, розробила і впроваджує у життя модель: «Сучасна бібліотека Нової 

української школи».  

    Майбутнє держави залежить від грамотних, творчих, неординарно мислячих 

особистостей, здатних до самовдосконалення, широкого сприйняття світу, 

розв'язання будь-яких завдань, від тієї інтелектуальної еліти, яку потрібно 

сформувати. Перш за все, необхідно розширити функції бібліотеки – крім 

інформаційної, освітньої, дозвіллєвої, культурної, вона має ствердити себе в 

якості центру творчої самореалізації особистості, центру дослідження, 

відкриття та інноваційної педагогіки, що на сьогодні є актуальним.  

Провідною ідеєю моделі є  створення сприятливих умови для самоосвіти, 

самовизначення, саморозвитку, самореалізації, духовного збагачення, соціальної 

адаптації, формування національної та громадянської самосвідомості учнів на 

основі демократизації, гуманізації, співпраці, співтворчості. Наша модель крокує в 

ногу з часом і передбачає такі осередки (додаток 1): 

 Осередок новин 

 Осередок вчителя 

 Осередок читання 

 Осередок творчості 

 Осередок  тиші 

 Осередок комунікації 

 Осередок відпочинку  

 Осередок бібліотекаря 
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 Ігровий осередок 

   Відповідно до концепції та завдань Нової української школи, усе, що 

відбувається з дітьми в загальноосвітніх навчальних закладах, має допомогти їм 

стати конкурентоспроможними. Простіше кажучи, діти повинні отримувати у 

школі ті знання і розвивати ті уміння, які знадобляться їм у майбутньому. 

Щоб цього досягти, Міністерство освіти і науки розробило десять ключових 

компетентностей НУШ, які ґрунтуються на “Рекомендаціях Європейського 

парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти 

впродовж життя”. Серед них — спілкування державною та рідною мовами, 

іноземними мовами, уміння вчитися впродовж життя, ініціативність і 

підприємливість, обізнаність і самовираження у сфері культури, екологічна 

грамотність і здорове життя, соціальна, математична, інформаційно-цифрова 

компетентності, а також розуміння природничих наук і технологій. Кожна із цих 

компетентностей формується протягом навчання у школі. Умовно їх можна 

об’єднати в чотири основні “К”: креативність, критичне мислення, комунікація і 

командна робота. Сучасна бібліотека школи – ресурсний осередок, 

який  забезпечує вільний доступ до якісних електронних та паперових джерел.  

    Осередок новин допомагає педагогічним працівникам і школярам  ознайомитися 

з новинками і застосувати їх в своїй роботі, матеріалами та практичними 

завданнями, які допоможуть створити освітнє середовище сучасним і цікавим. 

Також  використовуємо цей простір, щоб зазначити наші щоденні завдання, роботу 

в бібліотеці. Виділяємо частину цього простору для того, щоб учні ділилися їхніми 

особистими або навчальними новинами. Цей осередок є порадником для щоденної 

роботи в умовах реформування сучасної системи освіти. Зокрема  ефективними 

технологіями інформування всіх учасників освітнього процесу є книжкові виставки 

та віртуальні. Книжкові виставки як засіб інформаційного впливу на читача 

організовується напередодні вивчення творчості того чи іншого письменника, 

народознавчих свят, предметних тижнів, ЗНО. Для виховання почуття патріотизму 

організовуються книжкові тематичні виставки «Мій рідний край, моя земля», 

«Поетичними стежками Рівненщини», «ВАРАШ - моє рідне місто». Особливо 

полюбляють діти виставки, присвячені знаменним датам улюблених 
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письменників.Так, відзначаючи ювілей Василя Сухомлинського, у бібліотеці була 

розгорнута виставка «В.Сухомлинський – великий педагог, казкар і вчений», 

створена презентація про творчий шлях письменника. Особлива увага користувачів 

бібліотеки зосереджується на книжковій полиці з книгами серії «Дітям про все на 

світі». 

    Осередок вчителя допомагає управляти всіма професійними обов’язками 

вчителя. Використовує цей простір, щоб показати свою особистість. Осередок 

вчителя – це  професійний простір, де вчитель плануєте, оцінюєте, аналізуєте дані і 

завершує свою працю. Вчитель використовує цей простір для проведення розмов 

тет-а-тет зі своїми учнями, підготовки обдарованих ічнів для участі в міських та 

обласних конкурсах, олімпіадах. Співпраця шкільного бібліотекара з педагогічним 

колективом багатоаспектна і проявляється у проведенні уроків позакласного 

читання, занять-практикумів з прищепленням школярам навичок роботи з книгою. 

   Ігровий осередок для всіх тих речей, що розпалюють уяву дитини. Він  містить 

мистецькі та крафтові матеріали, настільні ігри, зокрема пазли, веселі книги та 

журнали. Ми підсилюємо цим креативність дітей, створивши певну атмосферу 

дослідництва. Діти малюють те, що вони бачать, записуть це і складіть список 

запитань, які у них виникають.В рамках місячника цікаво та захоплююче пройшов 

тиждень бібліотворчості  «Читаємо, малюємо, граємо». Цього тижня учні 1-6 кл., 

із задоволенням відвідували бібліотеку, де на них чекали захоплюючі ігри, 

розмальовки до творів та оповідань Сухомлинського, читання казок. 

   Панує особлива атмосфера в осередку тиші. Ділити простір класу з-понад 

двадцятьма (а то й більше) дітьми не завжди легко. Деякі учні бажають працювати 

на самоті, тоді як іншим просто потрібна зона тиші, щоб робити завдання, читати, 

писати, рахувати або рефлексувати. Запасний стіл і стільці в кутку ношої бібліотеки  

використані для цього. Здебільшого у таку атмосферу можна поринути у другій 

половині дня, де кількість читачів менша. Щоб допомогти відфільтрувати шум діти 

одягають навушники. Юні користувачі бібліотеки мають змогу підготувати 

домашні завдання за допомогою Інтернету на наступний навчальний тиждень.  
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   Осередо творчості. Тепер тут систематично збираються користувачі, які мають 

творчі захоплення, щоб поспілкуватися, презентувати свої роботи, та освоїти нові 

види рукоділля на майстер-класах. Обдаровані відвідувачі бібліотеки мають добру 

можливість познайомитися із зацікавленими однодумцями, обмінятися 

враженнями та продемонструвати свої вироби. З учнями 2-А проведено майстер-

клас по виготовленню з паперу героїв казок і оповідань: їжачка, метеликів, квітку 

сонця (Герман О.В.). Для учнів 1-6 класів проведено конкурс дитячих ілюстрацій 

до оповідань та казок В.Сухомлинського «У кожній казці – мудрості перлина». 

Вони – про ласкаве сонечко, м’яку травичку, працелюбних мурашок і веселого 

коника, про кращі риси людини, про дітей. Найактивнішими були  учні 4-Б кл. 

(Чепурова О.І.),та учні 6-В кл. (Мельник О.М.). Під чуйним керівництвом вчителя 

майстер-класу Інни Корольчук усі працюють злагоджено й зосереджено, адже на 

бібліотечній території творчості  панує доброзичлива атмосфера, де легко й 

невимушено, і кожен почуває себе впевнено і затишно. Підсумком творчості була 

виставка творчих робіт дітей 4-5кл. гуртка «Фантазійний всесвіт рукоділля» 

(Корольчук І.Л.). 

   Осередок комунікацій може задовольняти кілька цілей. Цей простір є найбільш 

масовим.Тут учням можна нагадувати, що ми всі працюємо для досягнення 

спільної мети. Ця зона для обговорень того, що було вивчено, для заведення нових 

знайомств, для запитань-відповідей, а також тренінгів. Тренінг – порівняно нова і 

перспективна форма роботи. Як вказує Ж. Вертій, “це одночасно пізнання себе та 

інших, ефективна форма опанування знань, дієвий інструмент формування умінь і 

навичок та форма набуття і поширення досвіду” Під час тренінгу за допомогою 

різних вправ, прийомів, технік створюється неформальне, невимушене 

спілкування, яке відкриває перед слухачами безліч варіантів розвитку ситуації, або 

вирішення конкретних проблем. 

   Осередок читання. Залучаючи дитину до читання,  бібліотекарі Лихач Н.П. та 

Омельчук С.І.не тільки відкривають шляхи до важливих джерел інформації, але й 

роблять значно важливішу справу – сприяють творчій самореалізації особистості, у 

тісній співпраці з вчителями початкової школи, класними керівниками, учителями 

української мови та літератури, вчителями зарубіжної літератури (додаток 2). У 
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практиці використовуємо такі форми з користувачами , як індивідуальні  та групові 

консультації, інтегровані уроки, бібліотечні уроки з використанням 

мультимедійних презентацій. Зокрема проведено бібліотечний урок до дня рідної 

мови «О слово рідне!». У бібліотеці працює тематичний стелаж «Рідне слово» на 

якому  було зібрано літературу про рідну мову, вислови відомих людей про мову, її 

значення у житті кожного українця. Учні 7-Г класу гарно прочитали вірші про 

мову, Апончук Олег та  Шумик Софія підготували колоритну сценку про звичаї 

українців. На протязі уроку лунали вірші про рідну мову, яка першою засвоюється 

дитиною і залишається зрозумілою на все життя. 

   З метою активного залучення самих найменших відвідувачів бібліотеки до 

читання, проведено бібліотечні уроки-посвяти в читачі другокласників, які були 

спрямовані на поглиблення знань про книгу, ознайомлення з правилами 

користування і гігієною читання. Читачами бібліотеки стали 158 другокласників. 

Виховна година "Людина починається з добра" проведена з учнями 1-Б кл., під час 

якої діти вчилися відчувати золоті зернята доброти і милосердя в творах  

Сухомлинського ("Найгарніша мама", "Соромно перед соловейком","Ледача 

подушка"). 

   З учнями 1-4 класів проведено години спілкування «Дітям про Сухомлинського». 

З творів Сухомлинського діти зрозуміли, найголовніше це бути людяними і 

відрізняти хороші вчинки від поганих, бути чемними, поважати старших, захищати 

менших. Спільно з учнями 7-А класу і учителем англійської мови Липовською Л.П. 

проведено інтегрований урок «Мудрі професії» («Борщ із свіжою скибкою хліба», 

«Дивний мисливець») за творами В.Сухомлинського під час якого діти міркували 

про важливість праці людини. 

   Щоб залучити до активного читання і творчості якнайбільшу кількість учнів, 

використовуємо у своїй роботі інтерактивний метод, як колективний проєкт. 

Включившись у роботу над проєктами, учасники перечитують безліч літератури, 

вивчають різні інформаційні джерела, вчаться працювати у мережі Інтернет, 

знаходити потрібний матеріал та фільтрувати його (додаток 3). Прикладом може 

служити робота над проєктом «Читати модно, цікаво та корисно», над яким 

працювали учні 7-8 класів. 
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   Наша бібліотека стала місцем традиційного проведення разом із учителями 

виховних годин, літературних ранків, уроків мужності, годин поезії, зустрічі з 

письменниками-земляками. Бібліотекарі спільно з класним керівником 9-Б класу 

Гоштук Р.П. провели виховний масовий захід до п’ятої річниці вшанування 

Небесної Сотні «Уклонімось низько до землі тим, хто в серці буде вічно жити». 

Учні з великою любов’ю і душевним трепетом згадували ті дні. Пам’ять своїх 

земляків Соколенка Андрія, Тарасюка Сергія, Турика Максима було вшановано 

хвилиною мовчання.  

   Проведено урок-реквієм «Дзвони Чорнобиля», разом з учнями 11-А класу та 

класним керівником Урдюк О. М. Запрошено нашого земляка-ліквідатора Дідика 

Володимира Степановича, який працює в нашій школі. Душевні промови ведучих і 

перегляд спеціально підготованих матеріалів викликав в учнів непідробні, щирі 

емоції, дехто розчулився до сліз. Після урочистої частини заходу, ліквідатор 

наслідків Чорнобильської катастрофи у 1987 році Дідик Володимир Степанович 

докладно розповів усі тонкощі побуту та життя ліквідатора в «Зоні Відчуження». 

Після його довгої і дуже цікавої промови, гості заходу мали змогу задати 

розповідачеві різні запитання.  

Осередок бібліотекаря. Бібліотекар школи виступає і як керівник самоосвітньої 

діяльності проводячи бібліотечні уроки, рекомендаційні огляди, бесіди під час 

видачі літератури на абонементі. Тематика цих бесід різноманітна: «Читання 

робить людину знаючою», «Все починається з дитинства», «Це диво-книга», «Як 

книга прийшла до людей». Щоб читання стало необхідною потребою для дитини 

докладає зусиль як вчитель, батьки так і бібліотекар. 

Під час таких бесід просимо користувачів відповісти на такі запитання: 

 які з прочитаних книг  ви рекомендуєте прочитати іншим і чому? 

 хто з літературних героїв  прочитаних вами книжок став для вас зразком і 

чому? 

 які цікаві думки вразили вас у прочитаних творах? 

         В моменти коли хочеться зануритися і усамітнитися в читання з книгою, саме 

затишок і комфорт допомагають створити невимушену теплу і навіть домашню 

атмосферу інтимного спілкування читача і письменника. Саме такий осередок 
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відпочинку створено  у школі - чудовий куточок буккросингу, який є улюбленим 

місцем відпочинку школярів. Світ затишку і гостинності, кольорове оформлення та 

зручні крісла-пуфи завдяки креативній та неординарній Наталії Іванівні Килюх.    

Масові заходи в бібліотеці цікаві, захоплюючі, емоційні, зорієнтовані на 

особистість.Співпраця бібліотекаря і вчителя – дає певні позитивні результати в 

освітньому процесі. Бібліотекарі спільно з вчителями проводять заняття, виховні 

заходи , орієнтовані на всебічний розвиток учня. 

Бібліотека використовує креативні форми роботи, що будуються на 

дискусійній, комунікативній основі, спілкування бібліотекаря і читача та ігрових 

елементах. 

За допомогою соціальних мереж та загальношкільного сайту ми висвітлюємо в 

стрічці новин найважливіші та найцікавіші події бібліотеки, тим самим 

рекламуючи свою діяльність! 

На рівні нашого навчального закладу накопичилося чимало важливих проблем, 

які потребують невідкладного вирішення. Не очікуючи на швидкі результати 

реформування галузі, доводиться діяти самостійно і вже сьогодні. Напрямок руху 

визначений у словах ученого Володимира Співаковського: 

« Революції в освіті не буде…Потягнеться повільна еволюція. І то там, то 

там почнуть з’являтися зони прориву в нових знання і уміннях… А потім виникне 

ланцюгова реакція, яку вже зупинити ніхто не зможе. Світ стрімко йде 

вперед»… Отож, станьмо «агентами змін», про яких говорила міністр  

Л.Гриневич! Будемо вибудовувати зони прориву безпосередньо у своїх навчальних 

закладах. Однією із них є шкільна бібліотека. 

З початку нового століття інформація стала глобальним чинником світового 

прогресу. Тому нині маємо нагальне завдання: відкрити для неї «двері» школи, 

знайти місце і механізми опрацювання, створити міцну інформаційну платформу 

для набуття знань. До виконання цього завдання найбільш наближена шкільна 

бібліотека.  Звідси постає потреба у реорганізації бібліотеки в шкільний 

бібліотечно-інформаційний центр (ШБІЦ). Усвідомлення такої потреби в шкільних 

бібліотекарів триває здавна, хоч справа донині не набула практичного втілення. 
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Успіх реформування шкільної бібліотеки прямо залежить від прийняття самої 

ідеї керівником навчального закладу та бібліотекарем. Саме тому завдяки 

ентузіазму і творчій енергії нашого директора Середі Наталії Антонівни, ми маємо 

сучасну бібліотеку НУШ: 

 нове приміщення (абонемент+читальна зала) 

 нові стелажі, меблі 

 чотири комп’ютери підключені до мережі 

 принтер 3 в 1 

 плазмовий ТВ 

 сучасні стенди 

 фліпчарт двосторонній на колесах 

 На завершення. 

     Що ж робимо вже сьогодні? Відповім спрощено: йдем до директора за 

підтримкою, встановлюємо в бібліотеці комп’ютери (хоч би десять), придбаємо і 

встановлюємо  шкільну електронну бібліотеку «ШБІЦ-інфо», проводимо навчання 

вчителів і учнів правилам роботи з системою, впроваджуємо у школі нову 

технологію бібліотечно-інформаційного обслуговування навчально-виховного 

процесу (технологію АВІЗО), розпочинаємо підготовку до автоматизації шкільного 

(внутрішнього) інформаційного фонду. 
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ВИСНОВКИ 

    Нові завдання сучасної освіти потребують інноваційних підходів, підвищення 

ефективності до надання бібліотечних послуг. Практика показує, що сьогодні 

неможливо традиційно підходити до мотивації дітей до навчання. Інноваційні та 

інформаційні-комунікаційні технології дають бібліотекарю необмежені можливості 

через велику їх різноманітність, сприяють всебічному розвитку особистості учня, 

формуванню ключових компетентностей. Залучення до процесу навчання усіх 

учнів школи, побудова бібліотечних заходів на основі діалогу забезпечує тим 

самим простір для осмислення школярами не тільки свого, а й чужого досвіду.           

       Сучасна національна школа покликана  плекати підростаюче покоління, як 

творців культурних цінностей українського народу і світової цивілізації, активних 

учасників культурного розвитку. Саме культура дає людині здатність мислити, 

аналізувати себе та своє оточення. Культура робить особистість гуманною, 

розумною, критично мислячою істотою, з почуттям моральних зобов’язань. Через 

культуру людина розрізняє  цінності і робить свій вибір, виражає себе , пізнає себе. 

Завдання шкільної бібліотеки допомогти творчому та відповідальному вчителю, 

який постійно працює над собою, у відборі нових навчальних посібників для 

реалізації програми НУШ. 

       Отже, Вараська бібліотека ЗОШ № 1 є ідеальною початкуючою 

інфраструктурою для живої роботи школярів під час освітнього процесу. 

Бібліотекар у школі – це менеджер інформаційних технологій, який не тільки знає 

основи управління, а вміє прогнозувати запити всіх учасників: учнів, педагогів, 

батьків та організовує інформаційно-бібліографічне обслуговування, планує, 

моделює та аналізує свою роботу.  
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 Мотиваційне есе Лихач Ніни Павлівни 

учасника Всеукраїнського конкурсу 

 «Шкільна бібліотека – 2020» 

Якщо ти хочеш зміни у майбутньому – 

 стань цією зміною у сьогоденні 

Махатма Ганді 

   Стрімкий розвиток технологій та зміна стереотипів сприяють трансформації 

бібліотек з книгозбірень до просторів науки, співпраці, спілкування та дозвілля. 

Вільному розвитку особистості сприяє творче середовище. Тому наша бібліотека 

поступово трансформується у комфортний простір, щоб швидко й ефективно 

забезпечити інформаційні потреби учнів і педагогів. 

  Основною метою участі у конкурсі є набуття професійного досвіду, а також 

можливість поділитися досвідом, для створення сучасної, креативної бібліотеки в 

умовах Нової української школи, змоделювати новий інтелектуальний простір для 

всебічного розвитку дитини, з використанням сучасних технологій. Для мене цей 

конкурс – розвиток особистості, можливість не зупинятись на досягнутому, а 

самовдосконалюватися, шукати неординарні підходи для втілення професії 

бібліотекара. 

  Отже, сьогодні місія бібліотеки полягає насамперед у тому, щоб допомогти 

користувачам зорієнтуватися не тільки у безмежному просторі книг і традиційних 

носіїв інформації, але й у світі електронної інформації, допомогти стати 

компетентними читачами, сприяти формуванню вміння навчатися протягом життя. 

   У бібліотечній практиці вже чітко вимальовується образ інноваційного 

менеджменту. Моніторинг, оцінка, трансляція, стимулювання, практичне засвоєння 

інноваційних практик і технологій, мінімізація ризиків повинні увійти в практику 

кожного керівника, який хоче бачити свою бібліотеку сучасною та такою, що 

розвивається. Як сказав американський вчений-економіст П. Друкер, «щоб мати 

майбутнє, потрібно бути готовим зробити щось нове». 

   Сучасна особистість потребує спілкування, самореалізації. Саме тому майбутнє  

бібліотеки Вараської ЗОШ №1, я бачу у розвитку бібліотеки-хаба. На мою думку, 
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наша бібліотека стоїть на шляху втілення цих ідей. Адже тренінги, майстер-класи, 

яскраві акції плюс креативність – це наша дійсність. Зустрічі з письменниками, 

поетами, видатними особистостями – для когось це мрії, а для нас – робочі 

моменти. Погодьтеся, це – чарівно.  

Ми не лишаємось осторонь і фандрейзингової діяльності, адже у час стрімких ІТ-

технологій, економічних змін тільки взаємовигідне партнерство, залучення 

додаткових ресурсів задля підвищення якості бібліотечних послуг є пріоритетним у 

нашій роботі. 

   Сьогодення поставило перед бібліотекарем неабиякі вимоги… Сучасний 

бібліотекар повинен підвищувати свій професійний рівень постійно. Я не можу 

стояти на місці, не враховуючи змінних тенденцій сучасного світу, щоб потік 

читачів не перетворився у маленький струмочок. Тому беру участь у семінарах, 

тренінгах, конференціях, проходжу курси підвищення кваліфікації, слухаю 

вебінари.  

2013 рік - міський семінар шкільних бібліотек «Бібліотека як духовно-

інтелектуальне середовище» 

2017 рік - курси підвищення кваліфікації (Рівненський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти (РОІППО) 

2019 рік - участь у тренінгах з медіаграмотності (Рівненська обласна бібліотека для 

дітей) 

2014 рік – диплом II ступеня у номінації «Шкільна бібліотека – інформаційний 

центр навчального закладу» 

  Своїм колегам хочу порадити постійно підвищувати кваліфікацію, щоб набувати 

професіоналізму, діяти активно, оперативно і адекватно реагувати на все, що 

відбувається у світі та в освіті. Тож нехай у кожній бібліотеці завжди панують 

тепло та затишок, а з ваших облич, мої любі колеги, не сходять усмішки. Щиро 

бажаю вам розумних та допитливих читачів, цікавих оновлених фондів. І нехай 

наша спільна праця буде завжди потрібною і шанованою людьми! 

Терпіння, творчості й  натхнення! 
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