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Директору закладу загальної
середньої освіти
Шкільному бібліотекарю

Про електронний журнал-інновацію
«Бібліотечний вісник»
У розвиток Всеукраїнського експерименту «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦінфо» (наказ МОН України від 05.08.2014 р. № 900) з серпня 2019 року Інститут розпочав
випуск щомісячного електронного журналу-інновації «Бібліотечний вісник». Головним
його завданням є запровадження нових технологій для індивідуального інформаційного
обслуговування кожного учасника освітнього процесу: керівника, вчителя, школяра, батька.
Обслуговування здійснює шкільна бібліотека, використовуючи отримані матеріали.
Одна їх частина експонується на стенді в приміщенні школи і має загальний доступ. Ще
одна частина пересилається електронною поштою безпосередньо в скриньки тих, хто виявить бажання отримувати інформацію за потребою. Третя частина накопичується в бібліотеці для абонементного обслуговування. Для роботи з Бібліотечним вісником необхідне оснащення: комп’ютер, принтер, інтернет, настінний стенд для експозиції.
Інноваційність журналу полягає у запровадженні нових правил бібліотечного обслуговування, які повністю відповідають нагальним потребам учасників освітнього процесу, а
також технічним і технологічним можливостям навчального закладу. Випуск журналу – це
перший крок у перетворенні бібліотеки в сучасний інформаційний центр.
Детальніше про Бібліотечний вісник можна дізнатися на сайті www.libcenter.com за
посиланням http://libcenter.com/elektronni-zhurnaly/bibliotechnyi-visnyk.html. Цю ж інформацію можна отримати на фейсбук-сторінці «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр»
(https://www.facebook.com/shbitc/).
Електронний журнал виходить у світ щомісячно, протягом навчального року (9 місяців), з серпня поточного по квітень наступного року. Поставка до школи здійснюється електронною поштою за передплатою. Вартість на місяць складає 48 грн., у тому числі ПДВ - 8
грн. Мінімальний термін передплати – 3 місяці.
Просимо розглянути потребу у виданні та прийняти рішення про передплату. Замовлення слід скласти за встановленою формою (див. додаток) і направити його на електронну
адресу редакції: pasport01@ukr.net.
За довідками звертатися за телефонами:
(044) 528-28-60, (066) 744-07-41; (067) 474-59-55, або за вказаною вище електронною
адресою. Відповідальний працівник Герасименко Ірина Миколаївна.
Додаток. Бланк-замовлення

Директор УкрІНІ

Ю. Зражевський

Додаток

Бланк-замовлення

на передплату електронного журналу «Бібліотечний вісник»
1. Замовник
Назва закладу
Прізвище, ім’я, по батькові
Контактний телефон
Електронна адреса
2. Передплатний період (вказати місяці)
3. Спосіб оплати (вказати один із реквізитів)
На картку
На розрахунковий рахунок
________________________________________
Довідково:
Ціна видання на місяць складає 48 грн, у тому числі ПДВ – 8 грн. Мінімальний термін
передплати – 3 місяці.
Реквізити для оплати: ТОВ «Український інститут нормативної інформації»,
ЄДРПОУ 33148690, р/р № 26002102153 у ВАТ «Райфайзен Банк Аваль»,
м. Київ, МФО 380805, ІПН 331486926521, номер свідоцтва 100233001,
платник на прибуток на загальних підставах.

