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Журнал «ШБІЦ-інфо. Нові надходження» (далі – журнал) має друковану і електронну частини. Перша із них призначена для змістового супроводу електронної частини в друкованій формі. Електронна частина містить матеріали (далі – документи) для
інформаційного забезпечення загальноосвітнього навчального закладу, що підготовлені
за місячний період.
Друкована частина видання
1. Друкована частина є звичним і зручним інструментом для первинного ознайомлення з документами, які вміщені в електронній частині. Частина складається з двох
головних інформаційних об’єктів: змісту видання та сторінок-характеристик на кожний
документ.
2. Зміст видання структуровано за підсистемами (всього 4) та видами інформації,
які прийняті в комп’ютерній бібліотечно-інформаційній системі «Шкільна електронна
бібліотека «ШБІЦ-інфо» (далі – система «ШБІЦ- інфо»).
3. Кожна із підсистем може включати такі види інформації:
• підсистема «Навчальний процес» — навчальну, фахову, організаційну;
• підсистема «Виховний процес» — виховну і пізнавальну, фахову, організаційну;
• підсистема «Адміністративне управління школою» — організаційну;
• підсистема «Бібліотечно-інформаційного обслуговування» — для користувача, фахову, організаційну.
4. Кожний запис у змісті видання містить три обов’язкові реквізити: ім’я і прізвище автора (авторів), вид документа, назву документа. Для підсистеми «Навчальний
процес», виду інформації «Навчальна» викладу обов’язкових реквізитів передує назва
навчального предмета.
5. Сторінка-характеристика документа структурована і максимально уніфікована. Тут публікуються: назва підсистеми і виду інформації (верхній колонтитул), ідентифікаційне вікно, вид документа, назва документа, класифікація (класифікаційні складові), анотація документа, ключові слова.
6. Ідентиікаційне вікно містить реквізити, що позиціонують даний документ в
системі «ШБІЦ – інфо»: назву підсистеми, вид інформації, вид документа, шифр документа, адресати призначення. Спираючись на ці реквізити, побудований довідковопошуковий апарат системи.
7. Усі реквізити ідентифікаційного вікна вибираються з довідників, а шифр документа – з відповідних класифікаторів. До них відносяться: класифікатор навчальної
інформації (КНІ), класифікатор загальноосвітньої інформації (КЗІ), класифікатор функціональної інформації (КФІ).

8. Зміст позиції класифікатора, що відповідає конкретному шифру, наводиться
після назви документа і позначається словом «Класифікація».
9. Друкована частина видання використовується для попереднього аналізу отриманої інформації, виокремлення потрібних для роботи документів, визначення пошукових реквізитів, за якими легко можна знайти текст потрібного документа в електронній
частині.
Електронна частина видання
10. Електронна частина являє собою невелику комп’ютерну систему «ШБІЦінфо. Нові надходження» (далі – система НН), яка розміщена на компакт-диску. Система має простий пошуковий апарат та інформаційну базу, де містяться тексти документів
разом з додатками.
11. Головне завдання системи НН полягає у забезпеченні користувачів текстами
документів в електронній формі за місячний період укладання.
12. Схема побудови системи, основні поняття та інформаційні одиниці згадуються і відображені вже в друкованій частині. Екран монітора чітко розділений на три панелі: панель класифікації, панель документів, панель додатків.
13. Панель класифікації займає ліву частину екрана і містить лише перші два
реквізити ідентифікаційного вікна: назву підсистеми та вид інформації. Це дозволяє
з самого початку спрямувати користувача у напрямку шкільної інформаційної сфери,
який його цікавить — власне вибрати підсистему і вид інформації. Підсистема і вид інформації – перші реквізити пошукового апарату в прийнятій системі класифікації, які
звужують сферу пошуку, виводячи користувача на наступні рівні упорядкування (класифікації).
14. Панель документів розміщується в правій верхній частині екрану. До пошукових реквізитів цієї панелі відносяться: назва навчального предмету і клас (для навчальної
інформації), прізвище автора (авторів), вид документу, назва документу.
15. Лінією підсвітки (курсором) користувач вибирає потрібну позицію. При цьому, в нижній частині екрана (панелі додатків) розгортається інформація, що віднесена
до відповідної позиції.
16. Важливо знати, що в першій позиції панелі додатків завжди знаходиться текст
документа, який подається у форматі pdf. У наступних позиціях розміщуються додатки
до власне тексту документа. Вони можуть подаватися в різних форматах. Кликнувши
потрібну позицію, користувач може переглядати відповідну інформацію і виконувати з
нею дозволені системою дії.
17. На компакт-диску (клавіша «Портфель») розміщені інформаційні, проектні
та експлуатаційні документи, які будуть корисними і необхідними для детальнішого
ознайомлення з системою «ШБІЦ-інфо», журналом НН, системою НН. Документи допоможуть користувачам у практичній роботі з електронною бібліотекою.

