
Звіт роботи бібліотеки 

ліцею №19 за час проведення 

Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек 

(01.10 - 30.10.2022) 

 

 

З 1 по 31 жовтня у всіх бібліотеках України, зокрема і в нашій, стартував 

Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек під гаслом "В нас єдина мета – Україна 

свята, нездоланна ніким і ніколи!". 

 

Розпочали Місячник виставкою книг, що популяризують українську історію та 

боротьбу українського народу за незалежність "Незалежна і свята ти – мати 

Україна!". 

 

В рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек у нашій бібліотеці 

відбувається благодійна акція "Українській бібліотеці - українську книгу", а також 

презентуємо буклет "Дитячі книги про Україну, які варто прочитати". 



           

 

 

...Немає 

Мудріших, ніж народ, учителів; 

У ньому кожне слово - це перлина, 

Це праця, це натхнення, це людина. 

(М.Рильський) 

У рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек Мачишин Ольга Іванівна з 

учнями 6-Б класу провела літературну гру "Українські прислів'я та приказки". Було 



створено дві команди "Патріоти" та "Блискавка", які виконували різноманітні 

завдання. Підрахунок балів визначив переможну команду, нею стала "Блискавка". 

Учні залишилися задоволені уроком. 

 

 

           
 

 
 

Історії ж бо пишуть на столі. 

Ми пишем кров'ю на своїй Землі... 

Ліна Костенко 

 

На великій перерві 19 та 20 жовтня, відбулася презентація нової книги Зої Ружин  

"За перемогу! За волю народу!". У книзі зібрано поезію, пісні та прозу, які писалися 

у Києві в перші місяці війни, під вибухи бомб та безкінченні канонади...  



Зі сторінок книги постає наш народ сильним, незламним, об'єднаним, як ніколи 

раніше, перед реальною небезпекою, що нависла над Україною і виховували 

справжніх патріотів і відданих рідній Неньці синів і доньок...  

Сьогодні, коли у країні війна, у кожного з нас свій фронт, своя зброя. В освітян це 

слово правди, міцні знання, виховання громадянина. 

 

          
 

Протягом тижня з 24.10 по 28.10 провели бібліотечні уроки «Свято книги».  

Посвята в читачі нашої бібліотеки ліцею учнів других класів. 

Вивчили «Правила поведінки у бібліотеці» та переглянули презентацію «Як не 

можна поводитися з книгою». Також провели з учнями «Казкову вікторину». 

 



 

 


