Система «ШБІЦ-інфо».
Загальна характеристика
Основні поняття та їх скорочення:
• система «ШБІЦ-інфо» — комп’ютерна бібліотечно-інформаційна система
«Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»;
• журнал НН — журнал «ШБІЦ-інфо. Нові надходження»;
• система НН — комп’ютерна система «ШБІЦ-інфо. Нові надходження»;
• журнал ІФ — журнал «ШБІЦ-інфо. Інформаційний фонд»;
• система ІФ — комп’ютерна система «ШБІЦ-інфо. Інформаційний фонд»

1. Система «ШБІЦ-інфо» включає дві самостійні системи: НН та ІФ. Їх завдання описані у розділі «Комп’ютерні системи». Кожна система входить до складу свого однойменного журналу.
2. Структуру і склад системи «ШБІЦ-інфо» зображено на схемі.
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3. Журнали НН та ІФ слугують засобами впровадження системи «ШБІЦ-інфо» у
практику роботи навчального закладу.
4. Метою журналу НН є щомісячна поставка користувачам інформаційних матеріалів
(документів) для забезпечення навчально-виховного процесу, управління загальноосвітнім

навчальним закладом, забезпечення бібліотечно-інформаційного обслуговування. Матеріали являються своєрідними новими надходженнями до шкільної бібліотеки.
5. Мета журналу ІФ полягає в одноразовій поставці інформаційних матеріалів, накопичених за період виходу в світ журналу «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр.
Повне видання» та журналу НН. Сукупність цих матеріалів складає інформаційний фонд
комп’ютерної системи.
6. Кожний журнал складається із двох частин: друкованої і електронної. Друкована
частина призначена для первинного ознайомлення з переліком і анотаціями документів,
які вміщені в електронній частині. Електронна частина подається на компакт-диску і
включає тексти документів разом з додатками.
7. Системи НН та ІФ оснащені досконалим довідково-пошуковим апаратом. Інструментом, що «пов’язує» обидва журнали, є об’єднаний каталог. Він постійно міститься в
обох системах і забезпечує пошукову роботу як з новими надходженнями, так і з інформаційним фондом.
8. До складу кожної системи включений комплекс інформаційних, інструктивних та
технологічних документів, які забезпечують ознайомлення з системою, допомагають у
впровадженні та експлуатації. Документи вміщені у так званий «Портфель», зміст якого
викликається відповідною клавішею на заставці системи.
9. Для впровадження і експлуатації комп’ютерної системи «ШБІЦ-інфо» користувачам слід одноразово (один квартальний випуск) передплатити вже накопичений інформаційний фонд. Після цього, починаючи з першого місяця наступного кварталу, необхідно
передплатити журнал НН для забезпечення щомісячних нових надходжень.
10. Передплату можна здійснювати через державне підприємство «Преса» за індексами: журнал НН — 68167; журналуІФ — 89236.

