
Правила користування бібліотекою 

1.Вибрані для читання книжки можна тримати вдома не більше 10 днів, 
тому що їх хочуть прочитати ще багато твоїх товаришів. 
2.Якщо в тебе змінилася адреса — повідом бібліотекаря. А якщо ти 
від'їжджаєш назавжди, то обов'язково поверни всі бібліотечні книжки. 
3.Тому, з ким трапилася біда, — випадково загубилася бібліотечна 
книжка, — потрібно прийти до бібліотеки і розказати про це. Бібліотекар 
завжди допоможе тобі. Підкаже, яку книжку можна принести замість 
загубленої. 
4.А почитати журнали або книги, які є в бібліотеці в одному примірнику, 
можна лише в бібліотеці. 
 
 
  

КОРИСНІ ПОРАДИ ЧИТАЧАМ 

20 ПРИЧИН ЧИТАТИ БІЛЬШЕ 

( Поради юному читачеві ) 

Читання може принести вам величезну користь.Читаючи, ви зможете: 
1. Використовувати свою фантазію. Читаючи книгу, ви фантазуєте, доповнюючи 
картину, описану автором. Таким чином ви розвиваєте свою уяву. 
2. Зрозуміти, що книги кращі, ніж кіно. При читанні ви використовуєте свою уяву, 
аби створити в голові повну картинку. Ви робите її такою, яка подобається саме 
вам. Жоден голлівудський режисер не розповість вам історію краще, ніж ваша 
уява. 
3. Навчитися дивитися з різних точок зору. Читаючи різні книги на одну і ту ж тему, 
або книги, ідея яких різниться з вашою думкою, ви розвиваєте в собі здатність 
бачити речі з різних точок зору. 
4. Поставити під сумнів ваші переконання. Час від часу ви стикатиметеся з ідеями, 
які кидають виклик тому, в що вірите ви. Це дає вам можливість ще раз 
переконатися в правильності ваших поглядів або визнати їх невірними і 
відмовитися від них. 
5. Розширити кругозір. Читаючи книги різної тематики, ви стаєте більш 
різносторонньою людиною. 
6. Стати цікавим співрозмовником. Читання всілякої літератури робить вас 
ерудованим співрозмовником, здатним підтримати бесіду на будь-яку тему. 
7. «Убити» час в дорозі. Якщо вам часто доводитися їздити в поїздах, автобусах 
або на метро, читання допоможе вам не нудно і з користю провести час в дорозі. 
8. Завоювати довіру. Оскільки, читаючи, ви багато думаєте і стаєте все 
розумнішими і розумнішими, ваша упевненість в собі зростає, ви починаєте більше 
довіряти самому (самій) собі. 
9. Змінити негативні звички. Використовуйте читання, як заміну вашим негативним 
звичкам. Замість того, щоб займатися даремними справами, почитайте книгу. 
10. Здолати труднощі. Якщо ви переживаєте важкі часи, взнайте з книг про людей, 
які потрапляли в подібні ситуації, взнайте звідки вони брали сили не задаватися і 
йти далі. 



11 Поліпшити вашу мову. Хороші автори позитивно впливають на грамотність 
вашої мови, а регулярне читання допоможе вам поліпшити вашу здатність 
виражати свої думки. 
12. Дізнатися про час, в якому ніколи не жили. Дізнайтеся про минуле за 
допомогою історичних книг. 
13. Познайомитися з людьми, яких ніколи не зустрічали. Читайте біографії, вони 
познайомлять вас з найуспішнішими і найвизначнішими особистостями, які будь-
коли жили. 
14. Розширити ваш словарний запас. Ви стикатиметеся з новими для вас словами, 
значення яких ви зможете зрозуміти із змісту книги або із словника. Таким чином 
ваш словарний запас буде розширюватися. 
15. Отримати задоволення. Добре написаний роман може бути неймовірний 
приємним. 
16. Поліпшити вашу концентрацію і зосередженість. Практика підвищення 
розумової активності під час читання підвищить вашу здатність концентруватися. 
17. Тренувати розум. Думайте про читання як про вправу для вашого розуму. Так 
само як ви повинні підтримувати у формі ваше тіло, так само ви повинні 
підтримувати у формі ваш розум. 
18. Менше дивитися телевізор. Використовуйте читання, як заміну телебаченню. 
19. Попрощатися з нудьгою. Як тільки ви візьмете читання в звичку, у вас завжди 
буде чим зайнятися, якщо ви занудьгуєте. 
20. Зняти напругу. Читання розслабляє, знімаючи таким чином стрес. 
Використовуйте це кожного разу, коли відчуєте, що ви переобтяжені. 
  
 

ЯК НАПИСАТИ ВІДГУК ПРО КНИГУ 

1 Дуже уважно прочитай книгу. Обдумай її зміст, з’ясуй: 
- про що говориться в книзі; 
- хто головні герої; 
- чи подобаються тобі характери героїв та їх вчинки; 
- які питання виникли під час читання; 
- що тобі в книзі не сподобалось. 
2 Про науково-популярну книгу відгук пишеться по-іншому. 
3 Подумай над такими питаннями: 
- чи зацікавила тебе книга; 
- про що нове ти дізнався з неї; 
- чи хочеш продовжувати читання на таку ж тему; 
- чи не важка книга за змістом і за формою викладення; 
- що не подобається тобі в книзі. 
 


