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До читачів!

Складною і відповідальною видалася підготовка вересневих випусків наших 
журналів. Кілька матеріалів позначають початок роботи над новими проектами, 
містять зміни і доповнення до ще недавно опублікованих проектних документів, 
включають нові експозиції. Все це потребувало великих зусиль і старання для 
максимально дохідливого викладу новацій. Вашу увагу зосередимо на кількох 
публікаціях. 

У матеріалі О. Прокопчук «Золотий» книжковий вибір» (розділ «Бібліотечно-інформаційне об-
слуговування») йдеться про проблему вибору дітьми книг для читання. За нинішньої кризи дитячого 
читання, наявності широкого вибору сучасної літератури, часом неякісної, відсутності комплектації 
бібліотек новими надходженнями проблема набуває особливої актуальності у процесах виховання 
та розвитку дитини. Новий проект «ЧИТАННЯ» пропонує шляхи вирішення проблеми. Серед них — 
підготовка рекомендаційних списків книг українських та зарубіжних письменників для малюків та 
дітей середнього шкільного віку. 

У названій публікації розповідається про громадську організацію, яка склала такі списки, про їх 
склад і зміст, вказується на дії бібліотекаря з їх розміщення. Головними ж є додані до статті «Золоті 
списки рекомендованих книг українських письменників» (на 3-х широкоформатних аркушах), 
які стануть постійними експонатами бібліотеки і будуть виконувати наставницьку функцію.

Важливим етапом роботи з долучення шкіл до Всеукраїнського експерименту за інноваційним 
освітнім проектом «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» стала розробка нової редакції 
(№ 4/2015) збірки документів під назвою «Рекомендаційні матеріали з впровадження електрон
ної бібліотеки «ШБІЦінфо». Про збірку розповідається в статті А. Маслової  (розділ «Бібліотеч-
но-інформаційне обслуговування»). Тут же публікується пов ний текст Рекомендаційних матеріалів. 
Зауважимо, що ця збірка документів зосере дила в собі основні проектні рішення і стала керівним 
документом у процесі впровадження електронної бібліотеки. 

Для короткого інформування читачів досить назвати нові супровідні проекти, які включені 
до плану роботи на друге півріччя 2015 року. До них відносяться: проект «МЕТОДИКА» (створення 
Всеукраїнської бази даних навчально-методичних розробок); проект «НАВЧАННЯ» (створення Все-
української бази даних учнівських творчих робіт); проект «ЧИТАННЯ» (створення автоматизованої 
системи наставництва в дитячому читанні «АСН-читання»). Крім цього, в школах пропонується 
організувати учнівські клуби авторів електронної бібліотеки «Вчимося самостійно». 

З початком нового навчального року розпочинаються активні роботи з впровадження електрон-
ної бібліотеки «ШБІЦ-інфо» в тих навчальних закладах, які приєдналися до експерименту. Час не 
чекає, до нового року слід встигнути зробити багато для налагодження повноцінного функціону-
вання бібліотеки, навчання педагогічного і учнівського колективів правил використання, організації 
клубу авторів бібліотеки. За цей період слід підготувати і надіслати перші розробки, творчі роботи, 
читацькі матеріали для включення до відповідних баз даних.

Тим навчальним закладам, котрі ще не долучилися до роботи з електронною бібліотекою, радимо 
без вагань надолужувати відставання і скористатися можливістю стати учасниками експерименту 
з першого півріччя 2016 року. Для цього необхідно здійснити передплату електронної бібліотеки 
«ШБІЦ-інфо» на наступний рік. Нагадуємо, Інформаційний фонд має передплатний індекс 89236 
(передплачується тільки один випуск); Нові надходження — 68167. 

Бажаємо успіхів і запрошуємо до співпраці.

Керівник проекту «Інформаційне забезпечення  
загальноосвітнього навчального закладу»                                                                  Ю. Зражевський


