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Віртуальна подорож бібліотеками світу 

Інтегрований урок 

для 11 класу 
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 бібліотекар Харківської 
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Мета: познайомити учнів з найцікавішими спорудами бібліотек світу; 

формувати вміння характеризувати стилі й напрями архітектури світу, 

порівнювати їх характерні особливості; розвивати аналітичне мислення, 

художній смак; активізувати пам’ять учнів; виховувати інтерес та необхідність 

спілкування з мистецтвом. 

 Оснащення: підручник «Художня культура, 11кл.» авт. Назаренко Н.В. та інш., 

видав. «Оберіг», 2011р.; власна презентація «Подорож бібліотеками світу»; 

буклети «Подорож бібліотеками світу» кожному гімназисту. 

Обладнання: проектор, комп’ютер. 

Тип уроку: інтегрований 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

ІІ. Основна частина  

(Перегляд електронної презентації з коментарями вчителя) 

Бібліотекар: Фоліанти, манускрипти, друковані книги, гравюри, ноти, журнали, 

газети, альбоми, музичні записи... Як знайти все це на будь-яку тему в одному 

місці? Відповідь одна - відвідати бібліотеку!  

        Бібліотека – це справжній храм знань, науки і мистецтва. Цікаві і рідкісні 

екземпляри старих книг зберігаються в бібліотеках світу. Багато з цих будівель і 

самі є скарбом і особливим багатством – їх архітектура настільки красива і 

унікальна.  

        До речі, першою відомою бібліотекою можна вважати храм в 

шуммерському  місті Ніппурі. У ньому було знайдено понад 30 000 табличок з 

адміністративними, юридичними, медичними, літературними та історичними 

текстами, багато з яких досі не опубліковані.  

        Легенди розповідають про приголомшливі бібліотеки Стародавнього Світу, 

таких як бібліотека Ассирійського царства, Вавилонського царства, бібліотека 

Фів в Стародавньому Єгипті, давньогрецькі та давньоримські бібліотеки, 

знаменита  Олександрійська бібліотека.  

Тепер же панує нова ера, не схожа ні на стародавній світ. Багато бібліотек почали 

процес оцифрування своїх архівів. Ця можливість дозволить користуватися 



 

 

інформацією не виїжджаючи з рідного міста, навіть не виходячи з дому, 

університету, а  також зберегти безцінну інформацію навіть в тих випадках, коли 

паперовим архівам важко витримати випробування стихією,  часом   чи 

людським безглуздям. 

Тому, ловимо момент! Сьогодні  у вас в руках безкоштовний КВИТОК в безліч 

куточків нашої планети  до найдивовижніших бібліотек.  

Вчитель:  

      Сьогодні ми з вами поговорим про мистецтво. А оскільки ми зібрались з вами 

в бібліотеці, то мова буде йти про надзвичайні та найкрасивіші бібліотеки світу. 

     І все ж таки, як би інформаційні технології не були розвинуті в наш час, 

читання паперових книжок не втрачає своєї популярності. 

     І справді, що може бути краще, ніж запах нової книги, журналу чи газети? 

Зараз можна придбати книгу на будь який смак, тому в бібліотеці ми з’являємось 

не часто, але деякі з нас і досі не проти посидіти в читальному залі за цікавою 

книжкою та насолодитися атмосферою інтер’єру бібліотеки або читальної зали. 

Багато учнів часто користуються бібліотекою для навчання. На сьогоднішній 

день бібліотеки комп’ютеризуються, і система їх роботи розширюються і 

спрощуються, що безумовно є перевагою для сучасного суспільства.  

      Безумовно саме книжки створюють бібліотеки особливими, однак багато 

бібліотек, самі по собі – справжній витвір мистецтва та пам’ятка міст та 

університетів. 

      Полюбуйтеся на ці фотографії самих незвичайних та красивих бібліотек 

світу. 

      Це найгарніші бібліотеки світу, але їх набагато більше, і всі вони 

заслуговують окремої уваги. 

      Ці храми освіти, крім книг та інших друкованих видань також можуть 

похвалитися самою неперевершеною архітектурою. Ці центри освіти , як 

історичні так і сучасні, передають історію різних епох. В  деяких з цих бібліотек 

дуже важко зосередитись на читанні, бо дуже неперевершені  оточують  вас стелі, 

стіни, полиці, і очі так і хочуть не читати, а милуватися інтер’єром. 

       



 

 

 1 слайд 

США, Вашингтон 

Бібліотека Конгресу 

       Це національна бібліотека США і найстаріша федеральна установа в 

США.. Бібліотека знаходиться в трьох будівлях.  Друга в світі бібліотека за 

кількістю матеріалів — понад 160 мільйонів. Була заснована в 1800 році, а у 

1851-му більша частина книг згоріла. У XX столітті фонд поповнено колекціями 

царської сім'ї Романових і сибірського купця і бібліофіла Геннадія Юдіна. 

2 слайд 

США, штат Канзас-Сіті (Міссурі) 

Міська публічна бібліотека 

«Республіка» Платона, «Ромео і Джульєтта» Шекспіра, «Сто років 

самотності» Маркеса, «451 градус за Фаренгейтом» Бредбері, «Виверт 22» 

Хеллера... — улюблені твори жителів Канзас-Сіті. Стіна з 22 

термопластикових корінців розміром до 8 метрів у висоту і 3 метрів в ширину 

з назвами книг прикрашає південний фасад бібліотечного паркування. У самій 

бібліотеці знаходиться більше мільйона книг, і відвідує її близько 2,5 мільйони 

читачів в рік. 

3 слайд 

США, Сіетл 

Центральна публічна бібліотека 

Громадська бібліотека Сієтлу, штат Вашингтон, США. 11-поверхова будівля із 

скла і сталі відкрилася в центрі Сієтлу 23 травня 2004 року. Скляний 

багатогранник складної форми, обтягнутий металевою сіткою, — головний 

корпус міської бібліотеки.  Бібліотека, що займає площу в 34 000 м² вміщує 

близько 1,45 мільйонів книг і інших матеріалів, має підземну парковку на 143 

автомобілі, а також 400 комп'ютерів. У перший рік бібліотеку відвідали більше 

2 мільйонів чоловік. У 2007 році будівля потрапила в список 150 найвідоміших 

будівель США. 

4 слайд 

США, Сан-Дієго 



 

 

Бібліотека Гейзеля 

Бібліотека Гейзеля, Каліфорнійський університет, Сан-Дієго. Бібліотека 

Гейзеля - головна бібліотека Каліфорнійського університету у Сан-Дієго. Тут 

знаходиться 4 з 6 бібліотек кампусу. 

Бібліотека названа на честь письменника, відомого як Доктор Сьюз  («Як Грінч 

вкрав Різдво»). Ромбовидна структура на підпорах-руках не раз з'являлася в кіно 

(«Місія нездійсненна», «Помідори-вбивці наносять удар у відповідь»). 

5 слайд 

Бібліотека Суззало у Вашингтонському університеті в Сіетлі, США. 

       Бібліотека  – центральна бібліотека університету Вашингтона в Сіетлі, і, 

можливо, найбільш упізнавана будівля в університетському містечку. Її назвали 

на честь Henry Suzzallo, який був президентом університету. 

6 слайд 

Бібліотека University Club, Нью-Йорк, США 

       Бібліотека була створена у 1865 році. Вона розташована в будівлі 

приватного клубу на Манхеттені в Нью-Йорку. За деякими даними, її створили 

студенти Єльського університету. Бібліотека входить до списку 15 

найкрасивіших світових зразків бібліотечної культури та архітектури. Її зали 

на стінах і стелі прикрашають фрески роботи майстра Генрі Сіддонса Моубрі. 

7 слайд 

Бібліотека Санкт-Галенського абатства 

       Найдавніша бібліотека Швейцарії — одне з найбільш значних зборів 

старовинних книг і манускриптів в Європі — було заснована в VIII столітті. 

Бібліотеку заснував святий Отмар, засновник монастиря святого Галла. Вона 

вціліла у пожежі 937 року, коли весь монастир згорів. Головний зал відбудований 

у XVIII столітті у стилі рококо. Бібліотека відкрита для відвідувань. Бібліотека 

зберігає 2100 рукописів, датованих VIII – XV ст., 1650 першодрукованих книг 

(надрукованих до 1500 р.) та старі друковані книги. Всього у бібліотеці близько 

160 000 томів. Наприклад, у ній зберігається манускрипт "Гімн про Нібелунга". 

8 слайд 

Нідерланди, Делфт 



 

 

Бібліотека технічного університету 

       Створена в 1997 році  за дизайном архітектурного бюро "Mecanoo". Вона 

знаходиться за внутрішнім двором університету. Будівля побудована у вигляді 

високотехнологічної та екологічної землянки. На даху, увінчаному конусом, 

висаджена трава, тут можна гуляти. Протилежна до двору стіна повністю 

складається зі скла. Всередині — чотири навчальних рівня, 1000 робочих місць з 

відмінною звукоізоляцією. Книги подаються за допомогою скляного елеватора..  

9 слайд  

Королівська бібліотека Нідерландів  

       Бібліотека була заснована в 1798 році. В основі книжкового зібрання була 

приватна бібліотека емігрував принца Вільгельма V Оранського. У 1806 році 

бібліотека отримала від короля Людовика Бонапарта найменування 

«королівської». У 1892 році їй було присвоєно звання «національної бібліотеки 

Нідерландів». З 1993 року Королівська бібліотека Нідерландів є самоврядною 

установою, отримують фінансове утримання від міністерства освіти, 

культури й науки Нідерландів. 

10 слайд 

Франція, Ніцца 

Бібліотека Луї Нюсера 

       Адміністративний корпус бібліотеки, відкритої в 2002 році і названа на 

честь місцевого письменника, являє собою рідкісний симбіоз скульптури та 

будинку. У кубі голови, очевидно, народжуються геніальні ідеї, а книжковий 

фонд і читальні зали зосереджені в будівлі більш в традиційному вигляді. 

11 слайд 

Єгипет, Олександрія 

Бібліотека Александріна 

       Бібліотека збудована на місці найдавнішої Олександрійської. Круглий 

скляний дах діаметром близько 160 метрів нахилена в бік моря і схожий  на 

великий сонячний годинник. Стіни покриті знаками із 120 писемних систем 

світу. Книгосховище знаходиться під землею. 

12 слайд 



 

 

Ірландія, Дублін 

Бібліотека Трініті-коледжу 

       Була заснована в 1592 році. Бібліотека коледжу зберігає найбільшу колекцію 

книг в Ірландії. Вона є надзвичайно цінною і через архітектуру: великі просторні 

зали, мармур та деревина — роблять бібліотеку незрівнянною. Одна з головних 

цінностей шестимільйонного фонду — Келлська  книга з чотирма Євангеліями, 

створена близько 800 року ірландськими ченцями. «Архів джедаїв» у другому 

Епізоді «Зоряних воєн» мав очевидну схожість з довгим залом бібліотеки, що 

мало не стало приводом для судового позову. 

13 слайд 

Португалія, Коїмбра 

Жуаніна 

        Бібліотека університету Коїмбри, названа на честь короля Жуана V, за 

розпорядженням якого вона була побудована (1717-1728), вважається однією з 

самих вражаючих бібліотек в стилі бароко. Розкіш тут королевська: фрески на 

стелях, різьблені арки, позолочені дерев'яні полиці на два поверхи. Внутрішній 

простір за структурою нагадує храм, де замість вівтаря — портрет Жуана V. 

14 слайд 

Лондон, Великобританія 

Британська бібліотека 

       Найбільша в світі по числу одиниць зберігання (понад 170 мільйонів). Серед 

цінностей — рукописи Леонардо да Вінчі, два примірники Біблії Гутенберга. 

Бібліотека має право на безкоштовний примірник кожної нової книги, 

опублікованої в Сполученому Королівстві. 

15 слайд 

Колумбія, Медельїн 

Іспанський бібліотечний парк 

       Бібліотечні парки — це свого роду центри соціального розвитку, вписані в 

природне середовище, причому не в найбільш благополучних районах. На околиці 

Медельїна, де раніше гніздилися фавели, такий парк був відкритий під час візиту 

іспанського короля Хуана Карлоса в 2007 році. Комплекс являє собою три будівлі 



 

 

у вигляді величезних уламків метеорита, що впав. Їх видно здалеку, особливо 

вночі, в ілюмінації. Воістину навчання -  світло. 

16 слайд 

Бібліотека абатства Ad Mont, Австрія 

     Розташована в передгір’ях Альп, ця красива бібліотека є другою за величиною 

у світі бібліотекою, що знаходиться у монастирі. Зал був розроблений в стилі 

пізнього бароко за проектом архітектора Йосипа Хьюбера в 1776 році. Аналогів 

у світі цій споруді за розімрами приміщень та фондів немає, у ній міститься 

1 400 рукописів та  200 000 томів літератури.. Стеля тут є надзвичайно 

вишуканою та історично цінною, вона представлена у формі 7 куполів, які 

прикрашені фресками авторства Бартоломео Альтомонте. Всі фрески 

ілюструють різні етапи формування та розвитку людських знань про себе та 

про Всесвіт.  Бібліотечну залу збудували в 1776 році за ескізами архітектора 

Йозефа Хубера. Її розміри вражають – 70 метрів завдовжки, 14 метрів 

завширшки і 13 метрів заввишки. Вона вважається найбільшою монастирською 

бібліотекою у світі.. А щоб освітити робочі місця – тут спроектовано аж 48 

вікон.  

17 слайд 

 Бібліотека Мітчелла  — публічна бібліотека в Глазго, Шотландія 

       Бібліотека названа на честь тютюнового магната Стівена Мітчелла, який 

помер в 1874 році і заповів майже 70 тисяч фунтів стерлінгів на основу 

бібліотеки в Глазго. Відкрившись для відвідування в 1877 році, бібліотека 

спочатку розташовувалася в тимчасовій будівлі на Інгрем-стріт і містила 

близько 14 000 книг. Тепер вона займає три будівлі на Норт-стріт, а її зібрання, 

багаторазово збільшившись, становить близько 1 300 000 томів, 35 000 карт і 

архів з тисяч газет, мікрофільмів та фотографій. Серед скарбів бібліотеки — 

рідкісні видання і старовинні манускрипти, міські архіви (починаючи з XII 

століття) і найбільша в світі колекція матеріалів, пов'язаних з життям і 

творчістю поета Роберта Бернса. 

18 слайд 



 

 

Бібліотека королівського монастиря 

 Сан Лоренцо Дель Ескоріал, Іспанія 

Комплекс був побудований за наказом короля Філіпа II Іспанського біля 

підніжжя гірського хребта Сьєрра де Гвадаррама як некрополь для іспанських 

монархів і резиденція для навчання під час Католицької Реформації. Монастир 

побудований архітектором Хуаном Баптиста де Толедо, і після смерті якого 

закінчено Хуаном де Ерреро, в строгому класичному стилі в 1563 - 1584 роках. 

За формою своєї він нагадує жаровню в пам'ять про мученика Святому Лоренцо, 

якого засмажили заживо. Король вирішив присвятити монастир святого в 

подяку за свою перемогу над французами при Сан Квентіні. 

У комплексі зберігається величезна колекція мистецтва, включаючи шедеври 

Тиціана, Ель Греко, Роджера Ван дер Вейдена, Паоло Веронезе, Хосе Рібера та 

інших. У бібліотеці комплексу налічуються близько 60000 безцінних стародавніх 

рукописів, це одна з найбільш значних бібліотек у світі. 

19 слайд 

Національна бібліотека Білорусії, Мінськ 

Заснована 15 вересня 1922 року. Тут зберігається найбільша бібліотека 

друкарських видань країни та третя найбільша колекція книг Росії за межами 

її території.Зараз мінська бібліотека знаходиться у новій 72-метровій будівлі у 

Мінську. У будівлі 22 поверхи, її закінчили будувати у січні 2006 року. Воно 

вміщує в себе 2000 читачів та має конференц-зал на 500 місць.Її головний 

архітектурний компонент має форму ромбокубооктаедра. Дизайн нової будівлі 

розробляли Михайло Виноградов та Віктор Крамаренко. 

20 слайд 

Національна бібліотека України імені в. І. Вернадського, Київ  

       Найбільша за обсягом фонду та площі приміщень бібліотека України, 

головний науково-інформаційний центр держави, науково-дослідний інститут 

Відділення історії, філософії та права НАН України. Входить в двадцятку 

найбільших національних бібліотек світу. Згідно з наказом Вищої атестаційної 

комісії України і НАН України від 7 липня 2008 року № 436/311, всі електронні 

версії періодичних друкованих наукових видань публікуються на офіційному 



 

 

сайті НБУ ім. В. І. Вернадського. Бібліотека налічує у своєму фонді близько 15,5 

млн. книг і входить до числа найбільших національних бібліотек світу. Вона є 

також найбільшою бібліотекою за своєю площею в Україні. 27 поверхів будівлі 

цьому яскраве підтвердження . А ще універсальними інформаційними ресурсами, 

які тут зберігаються. Ними  користуються близько 500 000 читачів. 

ІІІ. Закріплення знань 

Вчитель: 

- Яка приміщення бібліотеки вас найбільше вразило? Чим саме? 

- Які стилі архітектури ми сьогодні згадували? 

- Хто із вас, подорожуючи, мав нагоду побувати в бібліотеках інших країн 

або міст України? Поділіться своїми враженнями. 

ІV. Підведення підсумків 

  Бібліотекар: 

       Отже,  сьогодні ми мали нагоду потрапити в різні куточки світу, щоб 

помилуватися бібліотеками - неоціненним  надбанням людства, без якого 

неможливо уявити собі світової культури. Бібліотека — це не просто споруда, це 

місце із особливою атмосферою та архітектурою. З давніх давен не просто так у 

одній будівлі збирали книги, таким чином намагались зібрати всю світову 

мудрість в одному місці. Не дивлячись на шалену популярніть Інтернету, 

бібліотеки не зникають, адже вони мають особливе значення і ніколи не зможуть 

бути заміненими чимось іншим. Тільки в Україні налічують близько 60 тисяч 

бібліотек.  

ІV. Домашнє завдання.  

       Підготувати докладну  інформацію про будь-яку бібліотеку світу, за 

бажанням створити презентацію. 

 

 

 

 

 



 

 

Буклет до уроку 

 

 

 

 

 

 


