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Доброго дня, шановні присутні!
Розгорнута книга нагадує птаха в польоті.
Є в цьому щось хвилююче і значуще.
Розгорнута книга – як розпростерті крила.
Я заглиблююся у неї і відчуваю, що крилатію сам.
Крила книги – крила мої.
Є в мене мудрі й старі птахи-книги,
Вони прилетіли з глибини тисячоліть.
Порох часу на їхніх крилах,
Шрами їх – автографи стихій.
Птахи-книги горіли і відроджувалися з попелу.
Вони звідали все.
Витримали. Долетіли. Донесли свій нелегкий вантаж.
Птахи-книги!
Ви поглинаєте відстані без перепочинку.
Ви завжди в польоті!
Птаха-книга несе тебе в безконечності простору.
Ти співпричетний до того, що є, що буде.
Це крапелька еліксиру безсмертя.
Вона дісталася тобі з пташиного крила,
Птаха-книга зронила її на льоту.
Не знаю, чи можна сказати про книгу краще за автора цього вірша
Володимира Базилевського, українського письменника, літературного
критика, перекладача.
«Слушайте, книги, а вы знаете, что вас больше, чем людей?
Если бы все люди исчезли, вы могли бы населять землю и были бы точно
такими же, как люди. Среди вас есть добрые и честные, мудрые, много
знающие, а также легкомысленные пустышки, скептики, сумасшедшие,
убийцы, растлители, дети, унылые проповедники, самодовольные дураки и
полуохрипшие крикуны с воспаленными глазами. И вы бы не знали, зачем
вы. В самом деле, зачем вы?» (Братья Стругацкие, "Улитка на склоне").
Навіщо потрібна книга?.. Народна мудрість каже, що на світі є три
головні цінності: хліб – щоб бути здоровим і сильним; жінка – щоб не
урвалась нитка життя; книга – щоб не обривався зв’язок віків.

Шведська академія дитячої літератури наводить 18 аргументів на
користь читання книг. Ось вони (зачитую).
У кожної книги своя доля, своє довголіття. Є книги – одноднівки і є
книги вічні. Книга, як естафетна паличка, передається з покоління в
покоління, та читати чи ні – лише ваш вибір. Не менш важливо вміти обрати,
що саме читати. Все прочитане так чи інакше впливає на нашу підсвідомість,
формує наш характер, навчає.
Є такі книги, які треба перечитувати все життя. Серед цих книг –
«Одиссея», «Слово про похід Ігорев», «Робінзон Крузо», «Мандри Гуллівера»,
казки Андерсена, братів Грімм, «Ромео і Джульєтта», «Тіль Уленшпігель»,
«Дон Кіхот», «Євгеній Онєгін»…
За сучасними технологіями все більше людей читають книги в
електронному варіанті або слухають в аудіоформаті. Та, мабуть, у кожного з
вас є дома хоч невелика, але читана-перечитана бібліотека. Цікаве питання :
Книга – Інтернет: хто переможе? Та про це ми поговоримо іншим разом.
Ми ще будемо говорити про читання, бо це – справжнє мистецтво, яке
опановуємо все життя. Читаючи, людина зостається наодинці з книгою. Йде
своєрідний внутрішній діалог між людиною і книгою. Діалог, який потребує
роботи розуму і серця. Він дає людині незабутні враження і знання. Багато
молоді вважає недоцільним читати твір, якщо він вже екранізований. Чи не
однаково – читати чи дивитися? А різниця-то велика. Перегляд не може
замінити книги, тому що він залишає більш поверхове враження. Психологи
пояснюють це тим, що відображене на екрані сприймається в готовому
вигляді, а прочитане треба ще уявити собі.
Та книгу потрібно не тільки читати, але й берегти. Я б зараз хотіла
подивитися на ваші підручники, як ви до них ставитеся. Будь ласка, покажіть
свої підручники. (Переглядаю підручники, роблю зауваження).
Дякую всім, хто уважно ставиться до підручників. Щоб ви не забували
правил поводження з книгами, я подарую їх до вашого класного куточка.
А зараз я познайомлю вас з фондами та виставками бібліотеки ліцею.
Наша бібліотека складається з абонементу, тобто видачі книг додому, та
читальної зали, де ви можете попрацювати з довідковою літературою,
почитати періодичні видання або підручник. За стелажами ви бачите
книгосховище підручників, тому там напис «Не заходити!». Без дозволу
бібліотекаря заходити до книгосховища не можна.
Фонд бібліотеки налічує майже 12 тисяч примірників і складається з
художньої літератури, підручників та періодичних видань, тобто газет,
журналів, брошур.
Зверніть увагу на розташування книг. (Розповідаю, де які книги стоять).

- Скажіть, будь ласка, якими книгами користуються дуже часто, але
ніколи не читають їх від початку до кінця? Це словники, довідники,
енциклопедії, тобто довідкова література.
Зверніть увагу на виставки. Виставки бувають книжкові, тематичні,
розгорнуті, нових надходжень тощо. Залежно від завдань бувають постійні й
тимчасові. Постійно діючи не змінюються протягом навчального року,
наприклад, «Щирі голоси Придніпров’я», «Бути здоровим - здорово».
Тимчасові виставки створюються до ювілейних та визначних дат, зараз
ви бачите розгорнуту виставку до Міжнародного дня захисту тварин. Чому
саме 4-го жовтня?
Всесвітній день захисту тварин наголошується в день пам’яті Святого
Франциска Ассизського, який помер 4 жовтня 1226 року, італійського
релігійного мислителя і філософа, який проповідував любов до всього
живого на землі. Святий бачив усю природу як відображення Бога й іменував
звірів, птахів, місяць, зірки, воду своїми братами і сестрами. Легенди
оповідають, що Франциск мав неймовірну здатність вступати в контакт із
дикими звірами, що не тільки не заподіювали йому шкоди, але слухалися
святого і захищали його. А він, у свою чергу, закликав не заподіювати шкоди
тваринам, виступав на їхній захист. Франциск Ассізський вірив, що природа
сама по собі має значення і не залежить від цінності, що додається їй
людиною.
Ще первісна людина приручала диких тварин та використовувала їх. Про
це ви можете прочитати в книзі Роні-Старшого «Боротьба за вогонь»,
наприклад.
У багатьох з вас живуть вдома тварини, чи не так? Тож бережіть їх,
гуманно ставтеся до них, і вони неодмінно віддячать вам своєю любов’ю й
ласкою. А якщо захочете більше знати про своїх улюбленців, читайте книги,
журнали з порадами, як турбуватися про них, як розуміти та не нашкодити
їм.
3 жовтня весь світ вшановує пам'ять загиблих в урочищі Бабин Яр, що в
Києві. Про цю подію ви можете дізнатися з виставки «Трагедія Бабиного
Яру».
А хто скаже мені, яке свято було 30 вересня? Так, Всеукраїнський день
бібліотек. До речі, зверніть увагу на цей стенд «Бібліотека – інформаційний
центр ліцею». З 1 по 31 жовтня по всьому світові проводиться Місячник
шкільних бібліотек. Гасло цього року – «Шкільна бібліотека – стратегічний
партнер освіти». Як святкують в різних країнах, ви можете дізнатися з сайту
ліцею.
Оголошується конкурс повідомлень про шкільні бібліотеки світу.
Напишіть невеличке повідомлення про одну чи декілька шкільних бібліотек

світу або про бібліотеку школи, де ви вчилися, чи нашу бібліотеку, свої
побажання й бачення. Ми радо всі ваші твори почитаємо, виберемо
переможця і нагородимо його наприкінці місяця. Ви маєте шанс,
скористайтеся ним!

