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    Історія шкільної бібліотеки невіддільна від історії 

школи. 

     Бібліотека відкрилась в 1960 – 1961 навчальному році.       

Першим бібліотекарем була Назаренко Оксана Петрівна  

(була вчителькою початкових класів).  

   Бібліотека займала одну кімнату. У ній не було стелажів 

для книг, а лише книжкові шафи. Оксана Петрівна 

оформляла книжкові виставки, тематичні полиці. 

Бібліотекарем вона працювала до 1961 року. 

   У 1961 – 1962 роках бібліотекарем працювала 

Бугаєвська Інна Василівна. Бібліотека тоді розміщувалася 

в приміщенні майстерні. 

   Через рік бібліотеці виділили приміщення в 

навчальному корпусі, але знову була лише одна кімната і 

невеличка до того ж. У цей час бібліотекарем була 

Єрмоленко Маргарита Михайлівна,  працювала до 1964 

року.  

Фонд бібліотеки налічував приблизно 5000 примірників. 

У бібліотеці було 3 столи, стільці, книжки розміщувались 

в книжкових шафах.  

   Із 1965 по 1966 роки бібліотекарем працювала Верхуша 

Галина Іванівна. Бібліотеку тоді перевели в інший корпус 

і було вже дві кімнати. Фонд бібліотеки значно 

збільшився.  

   У 1967 – 1968 роках бібліотекарем працювала  

Павлович Наталія Василівна. Тоді в бібліотеці зробили 

стелажі для книг. 

   Із 1968 по 1972 роки в бібліотеці працювала Сизоненко 

Тамара Василівна.   З 1972 по 1973 – Волочок Майя 

Андріївна, в 1974 - 1975 роках Лавренко Тетяна Іванівна , 

а з 1976 року Сухина Марія Євгенівна. 
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   12 січня 1978 року Постановою Ради Міністрів УРСР 

Городнянська середня школа – інтернат була 

реорганізована в школу – інтернат для дітей – сиріт та 

дітей, які залишилися без батьківської опіки.  

   Бібліотекарем в Городнянській обласній школі – 

інтернат для дітей – сиріт залишилась працювати Сухина 

Марія Євгенівна, яка займала цю посаду до 1981 року. 

   У 1980 році бібліотека перейшла в нове приміщення, в 

якому знаходиться і зараз. Мала читальний зал, 

книгосховище і абонемент. 

   З 1981 до середини 1982 року бібліотекарем працювала 

Пацюк Олена Михайлівна. У цей період значно почав 

поповнюватись фонд бібліотеки. 

   З середини 1982 року бібліотекарем почала працювати 

Колешко Надія Антонівна. На той час фонд бібліотеки 

налічував 25000 примірників книг. У бібліотеці було  

4 столи, 20 стільців, 7 стелажів, 9 книжкових шаф. 

Бібліотека мала читальний зал, абонемент і 

книгосховище. Кімнати для збереження підручників 

окремої не було. У 1984 році було придбано 20 нових 

стелажів. А у 1985 році бібліотека поповнилась ще 3 

стелажами, 4 книжковими шафами. Фонд бібліотеки зріс 

майже на 3000 примірників. 

   У 1987 році придбали стіл для видачі книжок, 

каталожну шафу. Була зроблена окрема кімната для 

підручників. 

   У 1997 році читальний зал забрали під клас у зв’язку зі 

збільшенням класів.  

  З 1 вересня  2008 року було повернуто кімнату для 

читального залу, за рік в ній зробили ремонт і в 2009 – 
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2010 році бібліотека почала працювати з читальним 

залом. Також встановлений комп’ютер, принтер. 

   На сьогодні в бібліотеці створений алфавітний і 

систематичний каталоги, картотека газетно – журнальних 

статей. Фонд бібліотеки становить більше 40 тисяч 

примірників. 

   Для користувачів оформляються цікаві виставки, 

проводяться різні заходи. 

  В бібліотеці завжди тепло і затишно. 

Тут книги розумні спокійно  живуть 

У тихій величній світлиці, 

А двері широкі, відкриті ведуть 

                          До знань золотої скарбниці. 

Герої романів, легенд, повістей 

У тиші говорять із нами. 

В книжках – відкриття всіх великих людей, 

Думки, що хвилюють віками. 

Ведуть нас в незнане книжки, 

Розрадять, коли нам нелегко. 

Для нас зберігає їх довгі роки 

Шкільна бібліотека   
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Запрошуємо всіх кмітливих  

і веселих до бібліотеки школи, 

де спілкування з книгою 

безмежне, 

де панує світ казок, 

пригод та фантастики, 

світ нових знань! 
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