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У попередньому випуску журналу
ми опублікували бібліотечне завдання,
де пояснювалося призначення тематичних альбомів та Бібліотечного вісника для
забезпечення виховного і розвивального
процесів новітніми інформаційними ресурсами. Йшлося про створення в школі
інформаційних баз для активного наповнення відповідних процесів, а також для
саморозвитку школярів.
За минулий місяць прийнято незначні
зміни і удосконалення щодо обох друкованих комплектів. Так, Бібліотечний вісник
відтепер замість одного містить два заголовних аркуші. У першому із них постійно
публікується розділ «Призначення вісника», блок освітянських новин для школи,
а також перелік найважливіших нормативно-правових актів чи інструктивнороз’яснювальних листів, що прийняті за минулий місячний період.
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На зворотньому боці першого заголовного аркуша постійно публікується
пояснювальна інформація бібліотекарю
щодо підготовки (формування) Бібліотечного вісника для експонування, а також
щодо тематичних альбомів і використання їх презентацій у складі Бібліотечного вісника.
Другий заголовний аркуш вміщує наочні
ілюстрації до свят, знаменних і пам’ятних
дат, які відзначатимуться в наступному
місяці. Будемо пам’ятати, що на компактдиску завжди розміщується розширений
комплект матеріалів на відзначення кожної
анонсованої події, в тому числі сценарії.
Це дозволяє використовувати надане для
підготовки шкільних культурно-масових заходів.
З нинішнього місяця бібліотекарі вперше
отримають комплект матеріалів «ДОПОВНЕННЯ», який підготовлений для поповнен
ня тематичного альбому № 56 «Краща су-
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часна література». Комплект складається з літературних карток та презентацій
творів кількох нових книжкових видань.
Згідно з Правилами формування і доповнення тематичних альбомів презентації
на місячний термін вилучаються з альбому
і експонуються з Бібліотечним вісником.
Після чого повертаються і надалі викорис-
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товуються для роботи з альбомом. Вказані
Правила постійно публікуються на зворотньому боці титульного аркуша комплекту
«ДОПОВНЕННЯ».
Редакція очікує на відгуки читачів
і бібліотекарів. Ваші зауваження і пропозиції будуть враховані в наступних випусках журналу.
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