


Бібліотекарі КЗ «ХНЛІ “Обдарованість”»ХОР



Бібліотека ліцею-інтернату – обов’язковий структурний
підрозділ навчального закладу, що здійснює інформаційне, 
культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного
процесу як в урочний, так і в позаурочний час. Робота  
бібліотеки полягає в забезпеченні умов для якісної навчально-
пізнавальної діяльності учнів і плідної діяльності педагогів на 
засадах загальнонаціональних цінностей, формування власної
гідності, академічної доброчесності.

У своїй діяльності бібліотека керується Законом України
«Про освіту»,  законодавчими та нормативно-правовими
актами, «Положенням про науковий ліцей та науковий ліцей-
інтернат», Статутом КЗ «Харківський науковий ліцей-інтернат
“Обдарованість”» Харківської обласної ради. 



Діяльність бібліотеки спрямована на: 
інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні

всіх напрямків навчально-виховного процесу ліцею-
інтернату; 

формування в читачів умінь та навичок бібліотечного
користувача, розкриття перед ними основних функцій
бібліотеки, виконання прав і обов’язків користувача, 
популяризації знань з медіаграмотності.

Робота бібліотеки проводиться базуючись на цінностях і 
принципах відкритості, інклюзивності, партнерства, 

розвитку та клієнтоорієнтовності.



Напрямки роботи бібліотеки

сприяння вихованню гармонійної, досконалої
особистості, відкритої до інтелектуального

створення відповідного освітнього середовища
для розвитку загальних та спеціальних
здібностей та набуття компетентностей, 
необхідних для подальшої навчально-
дослідницької, наукової, винахідницької, 
пошукової діяльності



Фонд бібліотеки станом на 01.06.2021 року становить 13138
примірників: художньої літератури -6506,  навчальної – 6632. 

Передплачено 34 журнали та 2 газети.



Матеріально-технічне забезпечення бібліотеки:

- 4 комп’ютери, які підключені до мережі Інтернет;

- принтер;

- сканер;

- копіювальна техніка.



Читання-основа всіх знань.
«Читання – це один з витоків мислення і 
розумового розвитку» В. Сухомлинський



«





Особлива радість для наших читачів, коли надходять нові 
книжки!





Масові форми роботи 
бібліотеки , такі як: 

вікторини, бібліотечні 
уроки, круглі столи та 

інші сприяють 
формуванню інтересу до 

читання, розвивають 
пізнавальні інтереси 
учнів, розширюють 

кругозір.



На допомогу учням ліцею в бібліотеці створено каталог 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Харківського територіального відділення МАН 

України 

КЗ «ХНЛІ «Обдарованість» ХОР.

Читачі мають змогу ознайомитися з науковими 

роботами, які зберігаються у фонді бібліотеки. 



Бібліотека працює за таким графіком:
понеділок 9.00-21.00;
вівторок 9.00-21.00;
середа 9.00-21.00;
четвер 9.00-21.00;
п'ятниця 9.00-17.00;
субота вихідний;
неділя 12.30-21.00.
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