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Насамперед нагадаємо читачам попередні рішення з комплектування поставок
для організації в шкільних бібліотеках нової читацької системи, яка створюється
в межах проекту «ЧИТАННЯ».
З минулого року в бібліотеках впроваджується електронна Картотека літературних творів для програмного, додаткового
та дозвіллєвого (позакласного) читання.
Вона є основою нової читацької системи.
Остання складається з трьох компонентів: Спискові альбоми, Читацькі альбоми
і власне електронні тексти творів.
На початку роботи ми підготували
і випустили друком Спискові альбоми для
української та зарубіжної літератур (для
5–11-х класів), які були поставлені до бібліотек, що передплачували хоча б один
із трьох журналів: «ШБІЦ. Повне видання»,
«ШБІЦ. Бібліотечна робота», «ШБІЦ. Нові
надходження».
У подальшому були підготовлені читацькі альбоми для 5–6-х класів з приєднаними електронними текстами літературних творів. Поставка читацьких альбомів
та електронних текстів здійснювалася лише
передплатникам журналу «ШБІЦ. Нові надходження», які є учасниками експерименту
ШБІЦ № 9/2016

з впровадження шкільної електронної бібліотеки «ШБІЦ-інфо». Таким чином у них
щомісячно доповнювався Інформаційний
фонд новими текстами, а читацькі альбоми
утворювали Картотеку в друкованій формі.
Всі поставки супроводжувалися відповідними інструктивними документами.

Розвиток робіт з проекту «ЧИТАННЯ»,
а також звернення наших дописувачів навели нас на думку про необхідність повного забезпечення передплатників журналів «Шкільний бібліотечно-інформаційний
центр. Повне видання» та «Бібліотечна
робота» як Читацькими альбомами, так
і електронними текстами творів. Таким
чином, йдеться про повноцінну організацію
нової читацької системи і в бібліотеках,
де передплачуються названі вище журнали.
Така організація «шкутильгає» і має
один недолік: необхідність ведення архіву
компакт-дисків з налагодженням окремого обліку електронних текстів творів, які
«прив’язані» до Читацьких альбомів. Це затрудняє пошук потрібних текстів і створює
певні незручності та додає роботи бібліотекарям. Зауважимо, що в електронній бібліотеці «ШБІЦ-інфо» всі ці недоліки відсутні.
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Пропонована технологія нової читацької
системи отримала назву «ручної» на відміну від «автоматизованої» (в «ШБІЦінфо»). Та все ж, незважаючи на відсутність
комп’ютера, бібліотекарі готові до нових
запроваджень. Очевидно тут має місце
ще й інертність, певне небажання працювати з електронними масивами. Тому своїм
рішенням ми поступово наближаємо колег
до рішення про необхідність впровадження
електронної бібліотеки «ШБІЦ-інфо», надаємо нові знання і уміння в бібліотечноінформаційному обслуговуванні, сприяємо
подоланню упередженості і невпевненості
в роботі з комп’ютером.
У вересні надсилаємо Читацький альбом
№ 3.02 «Українська і зарубіжна література (для програмного читання). 2 клас»
(див. додаток 3 до журналу). Правила
роботи з ним викладено в інструктивно-

роз’яснювальних документах безпосередньо в альбомі, просимо уважно і детально
ознайомитися.
Літературні картки разом з електрон
ними текстами (додатками до карток)
розміщено на компакт-диску в розділі
«Навчальний процес». Рекомендуємо архівувати диски, а в альбомі на першій сторінці
літературної картки написати номер випуску журналу (компакт-диску). Наприклад,
№ 9/2016. Це означатиме, що електронний
текст твору міститься на компакт-диску,
який надійшов з журналом № 9/2016.
Пошук електронного тексту зведеться
до пошуку потрібної літературної картки
в альбомі, а вже потім — до пошуку диску, на якому розміщено текст твору. Нижче довідково подаємо Перелік карток, які
включено до Картотеки у вересні 2016 р.
у вигляді Читацького альбому № 3.02.

ПЕРЕЛІК КАРТОК,

що включені до Картотеки літературних творів
(вересень 2016 року)

Українська і зарубіжна література (для програмного читання). 2 клас
Автор,
літературний жанр

1. Загадки
2. Співаночки

3. Казки про тварин
4. Прислів’я
5. Леонід ГЛІБОВ

6. Тарас ШЕВЧЕНКО

Назва видання
(твору)

Номер і назва додатка

«Підбірка творів…» 1.
«Підбірка творів…» 1.
2.
«Підбірка творів…» 1.
2.
3.
«Підбірка творів…» 1.
«Підбірка творів…» 1.
2.
«Підбірка творів…» 1.
2.
3.

7. Леся УКРАЇНКА
8. Олена ПЧІЛКА

9. Олександр ОЛЕСЬ
10. Іван ФРАНКО
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5.
«Підбірка творів…» 1.
2.
«Вже ж у лю́бо-му 1.
куточку…»
«Підбірка творів…» 1.
2.
3.
«Підбірка
1.
творів…»
2.

Тексти загадок
Текст «Ой весна, весна…»
Текст «Вийди, вийди, сонечко»
Текст «Колобок»
Уривки «Горобець та билина»
Текст «Лисичка-сестричка»
Тексти прислів’їв
Текст «Котилася тарілочка»
Текст «Хто доня?»
Уривок «Зоре моя вечірняя…»
Уривок «Сонце заходить, гори
чорніють…»
Уривок «Тече вода з-під явора…» 4. Уривок «Тихесенько вітер віє…»
Уривок «Он гай зелений похиливсь…»
Уривок «З гір на долину…»
Уривок «Барвіночку мій хрещатий…»
Текст «Вже ж у лю́бому куточку…»

Текст «В небі жайворонки в’ються…»
Текст «Ліс восени»
Текст «Біга зайчик-скакунець»
Уривок «Лис Микита»
Текст «Лисичка і журавель»

ШБІЦ № 9/2016

