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Підтримуючи ініціативу Міжнародної асоціації шкільних бібліотек що
річно проводити у  жовтні Місячник шкільних бібліотек, шкільні бібліоте
карі України пропонують різноманітні програми та формат його прове
дення. У статті описано досвід організації фестивалю «Школа. Бібліоте
ка. Читач» Миколаївської асоціації шкільних бібліотекарів та Науково- 
педагогічної бібліотеки міста Миколоєва.
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Валентина КОРОТКЕВИЧ
Міжнародні нормативно-правові акти у сфері діяльності 
освітянських бібліотек  16

Мета цієї статті, першої із серії публікацій рубрики «Нормативно-пра
вове забезпечення», — знайомство керівників та бібліотекарів з норма
тивно-правовими документами, на яких базується діяльність бібліотек 
навчальних закладів. Пропонується огляд міжнародних документів, ак
туальних і важливих для розбудови бібліотеки, модернізації її у  сучасний 
бібліотечно-інформаційний центр. Вміщені на компакт-диску повні тек
сти документів закладуть початок у  формування повнотекстової нор
мативної бази шкільної бібліотеки.
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Валентина ЗДАНОВСЬКА 
Професійне читання бібліотекарів:
можливості електронного середовища......................................................23

Одним із важливих факторів професійного зростання бібліотекаря як  
фахівця є його професійне читання, в якому ключове місце займає фахова 
періодика. В умовах обмеженого фінансування передплати періодичних 
видань для школи фахові видання для більшості шкільних бібліотекарів 
є недоступними. Останнім часом у  всесвітній мережі значно розширилося 
коло професійних бібліотечних періодичних видань з відкритим доступом 
до їх публікацій. Мета цієї статті — поінформувати шкільних бібліоте
карів про можливості ресурсів віртуального середовища.

Лідія ПОПЕРЕЧНА
За лаштунками Всеукраїнського конкурсу 
«Шкільна бібліотека» 28

Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека», що стартував у  листопаді 
2010 року, пройшовши усі передбачені умовами його проведення етапи, 
успішно завершено. Позаду засідання організаційних комітетів та журі 
усіх рівнів. Підбито підсумки, узагальнено результати, визначено пере
можців і лауреатів, про що видано відповідні накази, довідки... Проте, що 
залишилося поза скупим рядком підсумкових офіційних документів, іти
меться у  цій публікації.
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