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У попередньому номері журналу ми по-
відомляли читачів про початок створен-
ня електронної Картотеки літературних 
творів, детально роз’яснили зміст ново-
го починання (див. статтю О. Прокопчук 
«Створення електронної Картотеки літе-
ратурних творів»). У розділі «Навчальний 
процес» було опубліковано перші чотири 
літературні картки за навчальною про-
грамою 5-го класу, що включені до Карто-
теки. До карток додатками подано елек-
тронні тексти творів та їх презентації 
на компакт-диску.

Починаючи з випуску 3/2016, у жур-
налах «ШБІЦ. Повне видання» і «ШБІЦ. 
Бібліотечна робота» інформація про нові 
включення до Картотеки подається лише 
у формі Переліку карток.

Власне Картотека у складі карток з до-
датками (текстами творів) розміщується 
в електронній бібліотеці «ШБІЦ-інфо». 
У журналі «ШБІЦ-інфо. Нові надходження» 
картки подаються друком і в електронній 

формі, а тексти творів — тільки в електрон- 
ній формі. 

Друковані картки виготовлені таким чи-
ном, щоб мати змогу послідовно формувати 
накопичувальний альбом. Отже, бібліотека 
отримує друковану «Картотеку літератур-
них творів» зі щомісячним доповненням 
новими картками. Технологія доповнення 
побудована на принципі використання 
змінних аркушів. Для цього використову-
ється звичайна тека з роз’ємним замком. 

Приймаючи рішення щодо форми пу-
блікації Картотеки літературних творів 
у різних виданнях, ми брали до уваги 
ті можливості, які має електронна бібліоте-
ка «ШБІЦ-інфо» для перспективи розвитку 
і розширення проекту. Цим відкриваються 
необмежені можливості щодо доповнення 
Картотеки великим обсягом корисної і по-
трібної інформації про літературні твори, 
що безумовно буде реалізовуватися вже 
в недалекому майбутньому. Важливим чин-
ником проектного рішення є і те, що дру-
кована Картотека буде постійно актуалізо-
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вуватися через нові надходження, а також 
шляхом внесення змін до вже надрукова-
них карток.

Усе вище викладене додає аргументів 
для рішення керівництва школи, бібліо-
текарів щодо термінового приєднання 
навчального закладу до Всеукраїнського 
експерименту з впровадження шкільної 
електронної бібліотеки «ШБІЦ-інфо». Для 
цього слід направити на нашу адресу від-

повідну заявку і передплатити щомісячний 
журнал «ШБІЦ-інфо. Нові надходження». 
Електронна бібліотека дозволить не втра-
тити час (і додаткові фінансові ресурси) 
для отримання нових інноваційних продук-
тів, які вже випускаються, і які готуються 
до випуску в річному періоді.

Нижче подаємо Перелік карток, що вклю-
чені до Картотеки літературних творів 
у березні 2016 року.

ПЕРЕЛІК КАРТОК, 
що включені до Картотеки літературних творів 

(березень 2016 року) 

Українська література. Програмні твори. 5 клас

Автор Назва видання Назва додатка

Леонід 
ГЛІБОВ

«Збірка віршів для 
програмного читання. 
5 клас»

Додаток 1. Текст вірша 
 «Химерний, маленький?»
Додаток 2. Текст вірша 
 «Що за птиця?» 
Додаток 3. Текст вірша 
 «Хто вона?» 
Додаток 4. Текст вірша 
 «Хто розмовляє?»
Додаток 5. Текст вірша 
 «Хто сестра і брат?»

Галина 
МАЛИК

«Незвичайні пригоди  
Алі в країні Недоладії»

Додаток 1. 
 Стислий переказ твору

Олександр 
ОЛЕСЬ

«Збірка віршів для 
програмного читання. 
5 клас»

Додаток 1. Текст вірша
 «Заспів» 
Додаток 2. Текст вірша 
 «Україна в старовину» 
Додаток 3. Текст вірша
 «Похід на Царгород»
Додаток 4. Текст вірша «Ярослав 
 Мудрий» (із кн. Княжа Україна)

Олександр 
ОЛЕСЬ

«Микита Кожум’яка» Додаток 1. Текст твору 
 «Микита Кожум’яка»

Григір 
ТЮТЮННИК 

«Дивак» Додаток 1. Текст твору
 «Дивак»

Тарас 
ШЕВЧЕНКО

«Збірка віршів для 
програмного читання.
5 клас»

Додаток 1. Текст вірша 
 «За сонцем хмаронька пливе…» 
Додаток 2. Текст вірша
 «Садок вишневий коло хати…»


