
КОЛИ ПРАЦЯ ПРИНОСИТЬ 
ЗАДОВОЛЕННЯ І ВИЗНАННЯ

Сьогодні, коли стрімкими 
темпами іде розбудова націо
нальної освіти, розширюєть
ся мережа інноваційних зак
ладів, особливого значення 
набуває модернізація бібліо
тек навчальних закладів, пе
реорієнтація у  сучасні інфор
маційні центри.

Успіх процесів реформуван
ня шкільного бібліотечного об
слуговування значною мірою 
залежить від бібліотекар, який 
є провідником і генератором 
ідей формування нового обра
зу бібліотеки.

Отож цілком'закономірним 
стало оголошення Міністер
ством освіти і науки України 
В сеукра їнського  конкурсу 
“Шкільний бібліотекар 2005. 
року.”

Ми раді привітати завідую
чу бібліотекою ліцею, про
відного бібліотекаря Наталію 
Анатоліївну Свириденко, яка
гідно представила місто на об
ласному рівні та в нелегкій кон
курентній боротьбі виборола 
звання лауреата другого (об
ласного) етапу Всеукраїнсь
кого конкурсу “Ш кільний 
бібліотекар 2005 року" у но
м інац ії “Бібліотекарі зак
ладів нового типу”.

За неповних чотири роки 
роботи у бібліотеці ліцею На
талія Анатоліївна виявила ви
сокий рівень професіоналізму, 
творчий неспокій у  наповненні 
б ібл іотечно ї роботи  новим 
змістом і технологіями, у пост
ійному пошуку модернізації 
змісту д іяльності бібліотеки 
закладу нового типу.

На глибоке переконання 
Н атал ії Анатол іївни, місце 
бібліотеки, її роль в освітньо
му процесі можна визначити як 
поєднання трьох складових: 
бібліотекар —  інформаційна 
база —  технології.

На першому місці —  осо
бистість бібліотекаря, як інте
лектуального резерву, 
діяльність якого проектується 
на усіх учасників навчально-ви
ховного процесу. Відтак цілком 
виправданим для Наталії Ана
толіївни є постійна потреба ф а
хового, інтелектуального, осо
бистісного зростання. Предме
том постійної уваги бібліотека
ря є не лише фахова інформа
ція, а й новинки педагогічної 
науки і практики. За досить ко
роткий проміжок часу Наталія 
Анатоліївна значно підвищила

рівень своєї про
ф есійно ї ком пе
тентності: 2003 рік 
— курси підвищен
ня кваліфікації при 
КОІПОПК, 2004 рік
—  ате стац ія  на 
в с т а н о в л е н н я  
відповідності по
саді “провідний 
бібліотекар”, курси 
комп’ютерної гра
мотності.

Значні зусилля 
Наталія Анатоліїв
на спрямовує на 
ф орм ування по
вноцінних інфор
маційних ресурсів 
бібліотеки, здат
них задовольнити 
н а й ви б агл и в іш і 
потреби користу
вачів. В  ум овах  
відсутності фінан
сування витрат на 
ком плектування  
бібліотеки вона активно вишукує 
резерви поповнення бібліотеч
них фондів, ретельно відбираю
чи необхідні документи.

Наталія Анатоліївна особис
то сприяла налагодженню парт
нерських стосунків із обмінно- 
резервним фондом Національ
ної' парламентської бібліотеки 
України та  Державної науково- 
педагогічної бібліотеки України 
ім. В.О.Сухомлинського.

Очолювана Наталією Анато
ліївною бібліотека уже сьогодні 
стала своєрідним науковим-ме- 
тодичним , навч ал ьн о -п ізн а 
вал ьни м  це н тр о м  закладу: 
д б а й л и в о  д іб р ан і ресурси  
бібліотеки дають змогу викла
дачам готувати навчально-ме- 
тодичні розробки, посібники, 
статті, впровад ж увати  інно
ваційні технології, а ліцеїстам
—  досягати вершин інтелекту
ального Ол ім пу. ад ж е  постійно 
зростає кількість учнів —  учас
ників та переможців предмет
них олімпіад, конкурсів-захистів 
науково-дослідницьких робіт 
членів М а л о ї академ ії наук, 
Всеукраїнських турнірів юних 
істориків  та  ю них б іологів, 
р ізном ан ітних  творчих  кон
курсів та змагань.

Незважаючи на свій “дитячий 
вік”, бібліотека ліцею зайняла особ
ливе місце в системі бібліотек міста.

За результатами діяльності у 
2003/2004 навчальному році бібліо
тека ліцею, посіла перше місце 
серед бібліотек загальноосвітніх

Причини такого стрімкого роз
витку бібліотеки ліцею Методич
ний центр міського віділу осві- 
ти  вбачає у наявності доброї 
волі і зацікавленості трьох сторін -
адміністрації, бібліотекаря і гро
мадськості (батьків, піклувальної 
ради закладу).

Результат сумісних конструк
тивних діалогів —  народження 
нових ідей, проектів, програм, 
які уже сьогодні знайшли своє 
практичне втілення у розроб
леній та схваленій педагогічним 
колективом “Програмі розвитку 
бібліотеки в умовах інформати
зації суспільства”.

Будучи методичною базою  
для бібліотек навчальних зак
ладів з питань робото з творчо 
обдарованими учнями, бібліоте
ка ліцею є місцем для проведен
ня .М ІСЬКИХ методичних заходів. 
Рекомендації, вироблені в ході 
міського семінару-практикуму 
“Бібліотека навчального закладу 
в системі роботи з обдаровани
ми учнями", стануть у нагоді в 
організації роботи бібліотек з та
лановитими та здібними дітьми. 
/ Пані Наталія є автором ціка
вих розробок, активно застосо
вує різноманітні нетрадиційні 
форми бібліотечної роботи, про
водить дослідження, які є осно
вою для забезпечення повного і 
якісного задоволення всіх інфор
маційних запитів, і що особливо 
важливо, допомагають впливати 
на формування інформаційних

потреб старшокласників.
Досвід Н. М. СвириДенко з 

Питань організації місячника 
книжки високо оцінено журі 
міської педагогічної виставки 
“О світа  Сл авутича -2004” —  
Відзначено дипломом І Ступе
ня та подано до участі в об
ласній педагогічній виставці 
“Освіта Київщини”.

Праця Наталії Анатоліївни 
відзначена Почесною грамотою 
міського голови (2004), грамотою 
міського відділу культури (2004).

За вагомий внесок у популя
ризацію української духовної 
спадщ ини Н.А.Свириденко 
відзначена подякою Всеукраї
нського товариства української 
мови ім. Т.Г.Шевченка “Просвіта”.

Н а т а л я  А н а т о л іїв н а  —  
бібліотекар за покликанням, 
вона  по -справж н ьо м у  лю 
бить  свою роботу, віддана ій. 
Натхненна, сумлінна, вимог
лива до себе та до інших, усі 
свої знання, працьовитість, 
людяність, лю бов  до книги 
вона віддає іншим, за що ш а
нують ї ї  учні, їх батьки, вчи
телі та колеги,

Щиро вітаємо Вас, пані 
Наталіє, з вагомим творчим 
здобутномі

Нехай і надалі праця при
носить Вам задоволення, а 
успіхи— надихають на нові 
звершення!

Л.А.КОЛОСАЙ, методист 
міського методичного 
центру відділу освіти


