ХАРАКТЕРИСТИКА
діяльності завідувача бібліотеки
Класичної гімназії при ЛНУ імені Івана Франка

Шпірук Світлани Мирославівни
Шпірук Світлана Мирославівна працює на посаді завідувача бібліотеки Класичної
гімназії при ЛНУ імені Івана Франка з 2011 року. Добре знає нормативно-правові документи
щодо діяльності шкільної бібліотеки, проводить бібліотечно-бібліографічну роботу: складає
бібліографічні списки літератури, проводить бібліографічні огляди, постійно поповнює
картотеку статей із фахових журналів, науково-методичних збірників тощо. З метою
популяризації літератури регулярно оформлює тематичні книжкові виставки («Герої не
вмирають!», «Ти наше диво калинове, кохана материнська мово!», «Пам’ять заради
майбутнього», «Закон один для всіх», «Теплі історії з ароматом чаю»), організовує
презентацію нових книжкових надходжень до бібліотеки, постійно добирає необхідну
літературу для проведення виховних заходів («Екологічність у тренді», «Збережи ялинку, не
рубай її!»), педагогічних читань, науково-практичних конференцій, проблемно-методичних
семінарів тощо.
Шпірук С.М. налагодила тісну співпрацю з педагогічним колективом навчального
закладу, знає читацький попит учителів та учнів, завжди цікавиться думкою учнів про
прочитану книгу, як читач зрозумів її зміст, що найбільше вразило, що хотів би почитати ще.
Також бібліотекар допомагає дібрати необхідну довідково-пізнавальну літературу для
науково-дослідницької роботи учнів..
У бібліотеці Класичної гімназії постійно діє акція «Подаруй книгу школі». Її
учасниками є випускники, вчителі та учні гімназії. Бібліотекар гімназії розробила низку
заходів, спрямованих на посилення ролі книги в освітньому процесі, поліпшення роботи зі
збереження підручників, художньої, довідкової та іншої літератури.
Серед учнівського колективу налагоджено роботу книжкового клубу «Для тих, хто
любить читати», учасники якого діляться своїми враженнями про прочитану книгу. За
допомогою читацького активу гімназії оформлено книжкові виставки «Читання – це праця,
корисна та приємна», «Книга – скарбниця знань».
Активною формою пропаганди книги є бібліотечні уроки («Культура читання та
вміння користуватися бібліотекою») та екскурсії до бібліотеки (квест для учнів 5-х класів
«Знайомство з бібліотекою»). Дієвою формою прищеплення любові до читання й потреби в
ньому є конкурси «Найактивніший читач», «Хто багато читає, той багато знає».
У сучасну добу глобалізації суспільства, коли місце «живої» книги посідають інші
джерела інформації, бібліотека повинна змобілізувати весь свій арсенал впливу на читача
нової генерації, який уже пізнав переваги книги «електронної», з метою залучення його до
друкованого слова, формування в нього потреби у читанні книг і вміння компетентної
роботи з ними. Саме таку мету і ставить перед собою бібліотекар. Цілеспрямована діяльність
бібліотекаря допомагає учням зорієнтуватися у розмаїтому світі книг, навчає любити й
берегти книгу, шанувати працю тих, хто причетний до її появи на полиці книгарні чи
бібліотеки. Шпірук С.М. володіє позитивними людськими якостями, які сприяють
спілкуванню її з вчителями та дітьми. Має авторитет серед учнів, батьків, учителів. Виконує
посадові обов’язки в повному обсязі.

