
До читачів «Бібліотечного вісника», 
користувачів шкільної електронної

бібліотеки «ШБІЦ-інфо»

У цьому випуску «Бібліотечного вісника» (далі — БВ) 
ми презентуємо нові документи, які надійшли до бібліо-
теки у складі журналу «Нові надходження» № 3/2014. 
Звертаємо увагу читачів на те, що нинішній випуск 
вперше має свій порядковий номер (№ 2). Усі наступні 
випуски БВ будуть нумеруватися у порядковій системі. 

Просимо розрізняти порядковий номер випуску БВ і номер журналу, з яким 
надійшов БВ — вони не співпадають. 

Після виходу в світ першого випуску БВ учасники навчально-виховного 
процесу у навчальних закладах, методисти, викладачі отримали можли-
вість первинного ознайомлення з системою «ШБІЦ-інфо», як одного із ком-
понентів інформаційного забезпечення навчальних закладів. Поглиблене 
вивчення усіх компонентів інформаційного забезпечення у взаємозв’язку 
буде здійснюватися поступово, у процесі практичного використання для 
навчально-виховних потреб. 

Хотілося б просити наших читачів (користувачів) терпляче і зважено 
освоювати нові запровадження. При цьому не забуваймо, що ми першими 
рухаємося по ще не пройденому шляху. А отже, багато чого буде незвичним, 
таким, що викликає труднощі у розумінні і навіть не сприйняття. Але все 
це неминучі елементи впровадження нових рішень. 

Нам знадобиться певний час для освоєння і прийняття інноваційних 
технологій, підходів і прийомів роботи з інформацією. Можемо запевнити 
освітян, що будемо тісно співпрацювати з кожним, хто вноситиме раціональні 
зауваження, поради, висловлюватиме слушні думки для просування нашого 
проекту. Впевнені, що за досить короткий часовий термін інформаційні по-
треби шкільної спільноти набудуть конкретних і виразних форм, втіляться 
в сучасні технології, знайдуть практичне застосування в освітньому процесі.  

Створювана система інформаційного забезпечення школи стане доброю 
основою для реформування української середньої освіти через залучення 
до цієї роботи кращих педагогічних кадрів з їх напрацюваннями. Особливу 
надію покладаємо на молодих вчителів, методистів, викладачів, вчених. 
З боку Інституту інноваційних технологій і змісту освіти новому проекту 
надається підтримка: електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» у минулому місяці 
отримала гриф «Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних 
закладах (лист за № 14.1/12-Г-142 від 19.02.2014 р.)

До нас вже надходять перші позитивні відгуки від користувачів, про-
позиції, зауваження, творчі доробки. Нагадуємо, що узагальнені предмет-
ні роз’яснення надсилаються адресатам електронною поштою, а також 
розміщуються на сайті www.libcenter.com  (банер «Впровадження системи 
«ШБІЦ-інфо»). Запрошуємо до діалогу, спільної праці.

Керівник проекту                                                                            Ю.М. Зражевський


