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Бібліотечно-інформаційне обслуговування

Проект «ЧИТАННЯ»

Інформація користувача

Продовжується робота з практичного 
наповнення електронної Картотеки літе-
ратурних творів. Для бібліотекаря таке 
наповнення полягає в доповненні літера-
турними картками вже поставлених чи-
тацьких альбомів. З вересня 2016 року 
альбоми та зміни до них (літературні карт-
ки), публікуються в усіх наших журналах, 
а саме: «ШБІЦ. Повне видання», «Бібліотеч-
на робота», «Нові надходження». Альбоми 
забезпечуються технологіями та засобами 

постійного оновлення згідно зі змінами, 
що вносяться до навчальних програм.

Бібліотечне завдання полягає в необхід-
ності для бібліотекаря доповнювати альбоми. 
Для інформування читачів та обліку операцій 
з доповнення оприлюднюємо перелік карток, 
які включені до електронної Картотеки лі-
тературних творів у жовтні 2016 року. Влас-
не картки розміщено у комплекті «ЗМІНИ 
№ 1» до читацького альбому № 3.02 (див. 
додаток до журналу № 6).

Наталія КОЗЛОВЕЦЬ,
керівник проекту «ЧИТАННЯ»

Ідентифікаційне вікно:
Підсистема — бібліотечно-інформаційне 

обслуговування
Вид інформації — інформація користувача
Вид документа — бібліотечне завдання
Шифр документа за КФІ — 110.020.020
Шифр документа за КПЧ — 12.03.06, 12.03.09
Призначення — бібліотекарю, учителю 

літератури, учню

Бібліотечне завдання

Формування читацьких альбомів 
електронної Картотеки 
літературних творів 
(жовтень 2016 р.)

Класифікація за КФІ (класифікатором функціональної інформації)
Бібліотеки / Бібліотечне обслуговування / Читання

Класифікація за КПЧ (класифікатором проекту «ЧИТАННЯ»)
Рекомендована література / Українська література / Програмна
Рекомендована література / Українська література / Для додаткового читання
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ПЕРЕЛІК КАРТОК, 
що включені до Картотеки літературних творів 

(жовтень 2016 року) 

Українська література. Твори для програмного читання. 2 клас

Автор, 
літературний жанр

Назва видання 
(твору) Номер і назва додатка

1. Скоромовки «Підбірка  
творів…»

1. Тексти скоромовок



ШБІЦ № 10/201648

Бібліотечно-інформаційне обслуговування

Проект «ЧИТАННЯ»

Інформація користувача

Автор, 
літературний жанр

Назва видання 
(твору) Номер і назва додатка

2. Лічилки «Підбірка  
творів…»

1. Тексти лічилок

3. Мирилки «Підбірка 
творів…»

1. Тексти мирилок

4. Дитячі народні ігри «Підбірка  
творів…»

1. Текст «Подоляночка»
2. Текст «Ходить гарбуз по городу»

5. Олена ПЧІЛКА «Безконечна  
пісенька»

1. Текст «Безконечна пісенька»

6. Грицько БОЙКО «Скоромовка- 
небувалиця»

1. Текст «Скоромовка-небувалиця»

7. Марійка ПІДГІРЯНКА «Підбірка  
творів…»

1. Текст «Ліс»
2. Текст «Прийшла осінь»

8. Наталя ЗАБІЛА «Казки лісової  
кринички» 
(збірка)

1. Текст «Лісова криничка»
2. Текст «Вередливі жабки»

9. Галина МАЛИК «Вуйко Йой 
і Шкутильга»

1. Уривок «Вуйко Йой і Шкутильга»

10. Олександр 
ДЕРМАНСЬКИЙ

«Володар Маку-
ци, або Пригоди 
вужа Ониська»

1. Уривки «Володар Макуци, або  
Пригоди вужа Ониська»

2. Стислий переказ «Володар Макуци, 
або Пригоди вужа Ониська»

11. Марина ПАВЛЕНКО «Півтора ба-
жання: казки 
з Ялосоветиної  
скрині»

1. Текст «Півтора бажання»

12. Віра АРТАМОНОВА «Ясенок» 1. Текст «Ясенок»
13. Микола ТРУБЛАЇНІ «Підбірка  

творів…»
1. Текст «Тико і Волохан»
2. Текст «Хвиля-напасниця»
3. Текст «Про дівчинку Наталочку 

і сріблясту рибку»
14. Василь ЧУХЛІБ «Підбірка  

творів…»
1. Текст «Заячий холодок»
2. Текст «Олень на тому березі»

15. Леся ВОРОНИНА «Прибулець  
з Країни  
Нямликів»

1. Уривки «Прибулець з Країни  
Нямликів»

2. Стислий переказ «Прибулець  
з Країни Нямликів»

16. Тетяна СТУС «Біла, Синя 
та інші» (збірка)

1. Уривок «Синя киця»

17. Грицько БОЙКО «Веселинки, вір-
ші, скоромовки» 
(збірка)

1. Тексти веселинок
2. Тексти скоромовок

18. Анатолій ГРИГОРУК «З курми лягай,  
з півнями вста- 
вай»

1. Текст «З курми лягай, з півня-
ми вставай»

19. Всеволод НЕСТАЙКО «Підбірка  
творів…»

1. Уривок «Як ми літали в космос»
2. Уривок «Олексій, Веселик 

і Жарт-Птиця»
20. Юрій СТАРОСТЕНКО «Смілива  

зозулька»
1. Уривок «Смілива зозулька»


