
  Кожен з нас може отримати 
в бібліотеці душевний спокій, 

втіху і печаль, моральне 
оновлення і щастя, якщо 
тільки вміє володіти тим 

дорогоцінним ключем, який 
відкриває таємничі двері цієї 

скарбниці 

    Для нас комфортність  

в бібліотеці – це: 

 

 повнота задоволення читацьких за-

питів; 

 оперативність отримання інформації; 

 зручний режим роботи; 

 висококваліфікований рівень бібліо-

текарів; 

 сприятливий психологічний клімат; 

 оптимальна технічна оснащеність. 

 

   
 

Раді вітати Вас на сайті нашої 

бібліотеки! 

http://lutsk-nvk22-biblioteka.edukit.volyn.ua/ 

Пам’ятка читачам 
і бібліотекарям 

м. Луцьк 

 

 

 

 

 

 

Бібліотека Луцького навчально-
виховного комплексу ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№22-ліцей  

Кожна бібліотека має що показати, на-
дати якісні послуги на відстані, ознайоми-
ти читача з новинками, допомогти знайти 
необхідний матеріал якщо не у даній біблі-
отечній мережі, та допоможе знайти інші 
бібліотечні ресурси з більшими можливос-
тями в інформації. 

http://lutsk-nvk22-biblioteka.edukit.volyn.ua/ 

http://lutsk-nvk22-biblioteka.edukit.volyn.ua/ 



Бібліотекар і читач є головними дійовими 
особами бібліотечного обслуговування. Кори-
стувач звертається до бібліотекаря, розрахо-
вуючи на задоволення своїх інформаційних 
потреб, бібліотекар зобов’язаний задоволь-
нити потреби користувача, виправдати його 
сподівання по можливості використовувати і 
Інтернет-ресурси.  

Передусім належну увагу треба приділити 
організації бібліотечного середовища, ство-
ренню сприятливих умов для задоволення 
інформаційних потреб відвідувачів. Тут  все 
має значення:  

 зручний інтерфейс блогу;  

 бібліотечний дизайн на сайті; 

 організація відкритого доступу до електронних 

фондів;  

 систематизація інформаціїї  

Бібліотечне середовище сайту повинно бути 
зручним, комфортним, зрозумілим для користува-
ча. Варто використовувати усі доступні форми на-
очності, пошуку, навігації.  

 Суттєву роль у формуванні бібліотечного інтер-

нет середовища відіграють об’яви, покажчики. Їх 

мета – полегшити користування сайту її послугами.  

Головний девіз  бібліотеки  

“Читайте! І нехай у вашому житті не 
буде жодного дня коли б ви не 

прочитали хоча б сторінки з нової 

книги” 

В сучасному бібліотечному середовищі зростає 
роль комп’ютерних технологій, які забезпечують 
комфортність, швидкість пошуку інформації, 
впливають на композиційні, колірні, емоційні, 
психологічні його компоненти.  

Бібліотечний веб-сайт – це пуб-
лічне обличчя бібліотеки. Сайт є 
ознакою регіональної, національ-
ної та навіть міжнародної присут-
ності бібліотеки у віртуальному 
інформаційному просторі. Важли-
вість мати високоякісний веб-сайт 

важко переоцінити. Але недостатньо просто 
створити сайт та забезпечити доступ до елект-
ронного каталогу та інших ресурсів. Головну 
увагу слід приділити створенню та управлінню 
високоякісного контенту або змісту, забезпечен-

ню чіткої навігації та ство-
ренню професійної інфор-
маційної архітектури.  
 

Шановні відвідувачі сайту! 
Тепер, за допомогою нашого сайту, ви 
можете дізнатися інформацію про нашу 
бібліотеку, переглянути фотографії та відео, 
поспілкуватися один з одним. 
На нашому сайті ми будемо розміщати 
інформацію про семінари, конкурси, які 

проходитимуть у нас і багато іншої корисної 
інформації. 
У колекції фотоальбомів ви можете 
знайти фотографії з наших заходів, свят, 
конкурсів. А за допомогою блоку новин ми 
будемо висвітлювати найважливіші та 
найцікавіші новини! 
Я - бібліотекар школи І-ІІІ ступенів № 22-
ліцей м. Луцька, працюю з дітьми більше 25 
років. Маю певний досвід, з яким хочеться 
поділитися з однодумцями. Не ради слави, 
а з розуміння того, що мої прості поради, 
скромні роботи можуть стати в пригоді моїм 
колегам.  
Сайт призначений для бібліотекарів, вчите-
лів, учнів, батьків та всіх, не байдужих до 
освіти людей. Даний сайт дозволить мені 
систематизувати набутий досвід, узагальни-
ти результати самоосвіти, поділитися 
результатами своєї праці з колегами. Наді-
юсь, що мій сайт зможе надати комусь 

допомогу. 
Заходьте, читайте, діліться своїми думками 
і досвідом. З повагою, Ваша Світлана 
Михайлівна Антонюк.  
Буду рада отримати від Вас листи, комента-
рі на даному сайті або пишіть на An-
tonyk_S_M@ukr.net. Наш сайт був створе-
ний на базі безкоштовної інтернет плат-
форми EDUkIT (http://edukit.org.ua), яка 

поширена по всій Україні і дозволяє безкош-
товно створювати сайти для всіх установ 

освіти. 

Шановні відвідувачі нашого сайту! Ваші побажання, прохан-
ня та рекомендації по наповненню наших сторінок ви можете 

залишити, заповнивши форму зворотного зв'язку на сайті.  

Ми постараємося виконати всі ваші пропозиції та замовлення. 

http://lutsk-nvk22-biblioteka.edukit.volyn.ua/ 
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http://edukit.org.ua/
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