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Бібліотечно-інформаційне обслуговування

Проект «ЧИТАННЯ»

Інформація користувача

У зв’язку з оновленням навчальних про-
грам початкової школи з курсу «Літератур-
не читання» виникла нагальна необхідність 
сформувати списки літературних творів, які 
б включали твори нових сучасних авторів. 
У цьому випуску журналу публікується спи-
сок творів для 2-го класу (додається). Він 
стане першим у формуванні Спискового 
альбому для початкової школи. У най-
ближчі два місяці будуть  опубліковані 
списки творів для 3 і 4-го класів, які допов-
нять альбом. Отже, до кінця року в кож-
ній школі має бути сформовано повний 
Списковий альбом для початкової школи. 

Зважаючи на вже зроблене та запланова-
не, бібліотекар має потурбуватися про об-
лаштування літературного стенда (куточ-
ка) розміром 130 х 360 см для розміщення 
Спискових альбомів. Будь-який альбом можна 
укомплектовувати і в настільному форматі, 
послідовно накопичуючи отримані аркуші 
в окремому зшивачеві. Для цього у верхній 
(торцевій) частині потрібно пробити два 
отвори для розміщення в замку.

Надісланий список містить назви кон-
кретних літературних творів сучасних 
авторів, які нещодавно були включені 
до програми. Ця інформація конче потрібна 

вчителям початкової школи, які адапту-
ються до нових програм. Тому звертаємося 
до бібліотекарів з проханням обов’язково 
повідомити вчителів про отриманий список 
і формування повного Спискового альбому 
в найближчому майбутньому.

Крім цього, вчителі початкових класів 
мають знати, що в бібліотеці є повні тексти 
або уривки всіх творів, які заплановані 
до вивчення в курсі «Літературне читан-
ня». Так, за вересень-жовтень до бібліотек 
на компакт-диску або в складі електронної 
системи «ШБІЦ-інфо» вже надійшло 30 творів 
для навчальної роботи. У листопаді-грудні 
надійдуть твори для 3 і 4-го класів. 

Паралельно з формуванням Спискових 
альбомів активно готуються і поставля-
ються Читацькі альбоми, які розширюють 
і збагачують читацький матеріал як для 
вчителя, так і для школяра. Обидва альбо-
ми утворюють відповідно перший і другий 
рівень інформування в новій шкільній чи-
тацькій системі. Третій рівень наповнюєть-
ся електронними текстами творів та елек-
тронними допоміжними матеріалами.

Додаток. Список творів літератури… 
для 2-го класу — на двох аркушах.

Ольга ПРОКОПЧУК,
керівник проекту «ЧИТАННЯ»
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