
 

 

Додаткова інформація про учасника конкурсу: 

 

«Шкільна бібліотека - 2020» 

 

 

1. Анкета учасника конкурсу 

       2. Мотиваційне есе 

       3. Паспорт бібліотеки 

       4. Портретне фото 

       5. Згода на збір та обробку персональних даних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета учасника 

Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2020 » 

Номінація   «Бібліотека – територія читання» 

Тема роботи   

 

«Зацікавлення, підтримка та просування 

читання у дітей шкільного та старшого 

віку у вік інформаційних технологій» 

Посилання на конкурсну роботу 2scool.ucoz.ua 

Інформація про учасника* 

Прізвище, ім’я, по батькові Шум’янко Лідія Олександрівна  

Номер мобільного телефону +380 (096) 3439589 

Власна електронна адреса  Lidashumianko@gmail.com  

Посада завідувач бібліотеки 

Найменування закладу освіти/ 

установи 

Вараська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №-2 

Бібліотечний стаж 30 років 

Кваліфікаційна категорія провідний бібліотекар 

Освіта,спеціальність за освітою середня/спеціальна, бібліотечна справа 
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Мотиваційне есе 

учасника Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека-2020» 

      Життєва мета:                                                                                                                                                      

 встигнути зробити щось корисне для суспільства, чи хоча б не зробити 

чогось поганого; 

  пізнавати світ до безконечності; 

  робити свої професійні знання комусь потрібними; 

Професійна мета: 

  вміти йти в ногу з часом; 

  забути про себелюбство і самовпевненість; 

 творити  «бібліотечну справу»; 

Переконання. 

 Більшість людей живуть тією інформацією, яка до них дійшла. 

Сенс життя. 

Стати Матір’ю Терезою в силі не кожен. Але жити з людьми і для людей 

кожному під силу. Тож нехай жоден палець  не зможе вказати на тебе як неука і 

пройдисвіта. 

  Світ захоплень. 

Гармонія   душі різноманітна:  люблю мистецтво, музику, спілкування з 

природою, щоб відчути її дотик, вишивання,  бісер,  в’язання, бібліотечна 

справа. 

      Улюблений вислів:  

« Життя  надто коротке, аби робити не те, що подобається! насолоджуйтесь 

кожним його днем, тож живіть  прекрасно »    

Особистість бібліотекаря. Щоб долучити учня до дружби з бібліотекою,  

як бібліотекар маю знати, що величезна роль моя, як особистості. Бібліотекар 

повинен бути цікавим для учня. Тому  дбаю про особисту все сторонню 

освіченість, підвищую професійну компетентність, самовдосконалююся, 

виховую в собі найкращі особистісні риси, які значною мірою формують імідж 

людини. Я, як бібліотекар – особистість творча, активна, постійно працюю над 

собою, щоб орієнтуватись у системі книговидання, знати сучасний книжковий 

ринок, безперервно поповнюю  свій багаж професійних знань, турбуюся про 



запровадження в бібліотечній справі нових інформаційних технологій, ставлюся  

до бібліотечної справи  як до діяльності великого соціального значення. 

        Так як я брала участь в обласному етапі конкурсу «Шкільна бібліотека - 

2017» номінації «Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей» і 

зайняла II місце. То для мене участь у конкурсі – це сходинка професійного 

росту, пошук чогось нового, рухатися  вперед, йти в ногу з часом. Сьогодні 

працювати  в бібліотеці набагато цікавіше. Бібліотека знаходиться в тій точці 

людського буття, в якій повсякденно стикаються минуле, сьогодення і 

майбутнє, світ книг, світ людей, віртуальний світ. Де одне переходить в інше. 

         На мою думку, місія бібліотеки – як найширше  задовольняти 

інформаційні потреби, зберігати знання, сприяти розвитку, духовному 

збагаченню дитини. Щоб бібліотеки стали  особливим простором для людей, 

місцем зустрічі з друзями. Через декілька років я сподіваюсь  що бібліотеки із 

«бібліотек радянських» стануть бібліотеками сучасними, які  дадуть 

можливість створити міцну інформаційну платформу в нашому навчальному 

закладі для набуття знань, комфортний простір для цікавих зустрічей  з 

затишними куточками для читання, творчості, відпочинку та можливістю 

отримувати інформацію з всесвітньої мережі Інтернет, а також інтегрувати 

учнів з особливими потребами в соціокультурний простір.  Моя мрія  – щоб у  

бібліотеці  завжди  було  повно дітей – читачів,  щоб  вони  розвивали читацькі 

інтереси, збагачували свої знання,   щоб їм було цікаво -  це і буде моїм  

досягненням. 

      Для підвищення свого професійного рівня  займаюсь самоосвітою, за 

планом проходжу курси підвищення кваліфікації, очні,  дистанційні від 

РОІППО, відвідую педради, приймаю участь у шкільних заходах, міських 

семінарах і методичних  об’єднаннях шкільних бібліотекарів, співпрацюю із 

бібліотеками міста. 

 На мій погляд, основна проблема бібліотек на найближчий час, по-перше 

змінити імідж, створити комфорт і затишок бібліотеки;  своєчасне, якісне 

поповнення фондів цікавою дитячою, пригодницькою  літературою,  творами за 

шкільною програмою. 



Паспорт бібліотеки 

Вараської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 

Найменування закладу освіти Вараська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №-2 

Прізвище,ім’я по батькові керівника 

закладу освіти 

Романік Людмила Яківна 

Загальні відомості 

Прізвище, ім’я по батькові завідувача 

бібліотеки 

Шум’янко  Лідія Олександрівна 

Контактний телефон бібліотеки ( 036-36) 3-56-05 

Електронна пошта бібліотеки Lidashumianko@gmail.com  

Web-cторінка  школи/бібліотеки 2scool.ucoz.ua 

Матеріально-технічні умови діяльності бібліотеки 

Загальна  площа  бібліотеки, з неї: 160 м2 

  абонемент, читальний зал разом  131,4 м2   

Наявність книгосховища для 

навчального фонду  

так  30м2 

Оргтехніка комп'ютер 

Вихід в інтернет (кількість 

комп'ютерів) 

 підключено до мережі Інтернет -     1 

комп'ютер 

Основні показники діяльності бібліотеки 

Основний бібліотечний фонд (без 

урахування підручників), з них: 

 

книги та брошури 5192 

періодичні видання(всього назв) 5 

        для учнів 2 

        для педагогів 5 

       для бібліотечних  працівників 1 

Фонд підручників, з них: 14346 

       для учнів 1-4-х  класів 4162 

       для учнів 5-9-х класів 6667 

       для учнів 1-11-х класів 3347 

Робота з користувачами 

Загальна кількість користувачів 674 
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(станом на  01.01.2020 року) , з них: 

       учні 595 

      педагоги 66 

      батьки 5 

представники місцевих громад 8 

Кількість відвідувань (середня за 

місяць) 

307 

Кількість книговидач (середня за 

місяць) 

314 

 

  

 Керівник навчального закладу                              Романік  Л.Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



З Г О Д А 

на збір та обробку персональних даних 

Я, Шум’янко Лідія Олександрівна завідувач шкільною бібліотекою 

Вараської загальноосвітньої школи I-III ступенів №-2 шляхом підписання цього 

тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 

червня 2010 року,  №2297-YI надаю згоду на обробку моїх персональних даних 

з метою забезпечення моєї участі  у Всеукраїнському конкурсі «Шкільна 

бібліотека - 2020» та заходах, що пов’язані з його проведенням. Ця згода 

надається на здійснення дій відносно моїх персональних даних, що будуть 

необхідними або бажаними для досягнення зазначених вище цілей, а саме: збір, 

систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), 

використання, розповсюдження (передача), надання третім особам. 

«____»_____________20___року _________________ /_____________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Портретне фото 
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