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Бібліотечне завдання

Твори української літератури:
програмне та додаткове читання
(8–10 класи)

Класифікація за КФІ (класифікатором функціональної інформації)
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Класифікація за КПЧ (класифікатором проекту «ЧИТАННЯ»)
Рекомендована література / Українська література / Програмна
Рекомендована література / Українська література / Для додаткового читання
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У цьому випуску видання продовжуємо публікацію списків літературних творів
українських авторів за навчальними програмами (програмні твори), а також творів для
додаткового читання. Підготовлено і пропонується читачам три чергові аркуші —
списки творів української літератури для
8–10 класів. У попередньому випуску журналу ми детально зупинилися на питаннях
призначення, змісту і використання списків.
Звідси сформувалося завдання для шкільного
бібліотекаря (бібліотечне завдання) з розміщення експозиційного матеріалу в приміщенні, а також доступу до нього відвідувачів.
До вже сказаного додамо деякі поради, які нам вбачаються важливими і необхідними для бібліотечного облаштування.
Створюючи першій рівень інформування відвідувачів бібліотеки про українську
та зарубіжну літературу, будемо уявляти
окремий великий настінний стенд, де розміщуватимуться експозиційні аркуші, які
надходять щомісячно. Стенд складатиметься з таких частин:
1) українська та зарубіжна література
для позапрограмного читання («Золоті
списки…», на 6-ти аркушах — випущено);
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2) українська література для програмного та додаткового читання (5–11 класи,
«Твори…», на 8-ми аркушах: 6 із них вже
випущено, 2 планується в січні 2016 року);
3) зарубіжна література для програмного та додаткового читання (5–11 класи, «Твори…». Орієнтовно на 8-ми аркушах,
випуск планується на початок наступного року;
4) літературні твори для програмного
читання (2–4 класи. Орієнтовно на 4-х аркушах, випуск планується на початок наступного року).
Отже, зважаючи на вже зроблене та заплановане, бібліотекар вже нині має потурбуватися про облаштування літературного
стенду (куточку) розміром 130 х 360 см.
Окрім цього, радимо стенд розміщувати
так, щоб до нього був вільний доступ і тут
же було виставлено ряд столів, утворюючи
своєрідну робочу лінійку. З часом на столах
буде викладено шкільні читацькі альбоми, які складуть другий рівень інформування відвідувачів про літературні твори.
Додаток: списки «Твори української літератури» для 8–10-х класів на 3-х аркушах.
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