
До читачів «Бібліотечного вісника», 
користувачів шкільної електронної

бібліотеки «ШБІЦ-інфо»

Випуск № 3 «Бібліотечного вісника» (далі — БВ) 
презентує документи, що надійшли до електронної 
бібліотеки у складі журналу «Нові надходження» 
№ 4/2014. Цей випуск є останнім у навчальному році, 
що завершується. У травні, червні та липні ми плануємо 
випускати журнал «Нові надходження» без експози-

ційного комплекта. У весняно-літній період не буде практичної потреби у 
випуску БВ. А вже у серпні ми відновимо його випуск, забезпечуючи інфор-
мування учасників навчально-виховного процесу в новому навчальному році.

Нині опрацьовуються узагальнені відгуки з місць щодо функціонування 
електронної бібліотеки «ШБІЦ-інфо» у школах, методичних кабінетах. 
Пишуть нам бібліотекарі, директори шкіл, методисти, керівники органів 
управління. Зауваження і пропозиції стосуються всіх складових електронної 
бібліотеки: технічних, технологічних рішень, структури і змісту інфор-
маційної бази, тематики і спрямованості документів тощо. Поки зарано 
робити однозначні висновки, але деякі думки хотілося б висловити. 

Насамперед можемо відзначити велику відмінність у сприйнятті нового 
проекту. Прослідковується взаємозв’язок рівня сприйняття з кваліфікаційною 
підготовкою респондента в галузі інформаційних технологій.  Нерідко увага 
дописувачів зосереджується на поточних, тимчасових потребах шкільного 
процесу. Комп’ютерна система розрахована на формування інформаційної 
бази довготривалого використання. Тому розробники спрямовують свої 
зусилля на пошук нових напрямків інформаційного обслуговування, які б 
забезпечували реформування української середньої освіти у найближчому 
майбутньому.

 Тут головним є спільне бачення МЕТИ, ФОРМ І ЗАСОБІВ шкільних пере-
творень. Без чіткого уявлення про зміст реформування сучасної навчального 
закладу інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу залишиться 
в невизначеному стані, а значить не матиме належної ефективності.

Очевидним стає те,  що разом нам слід багато вчитися новому, послідовно 
освоюючи навички роботи з великою галузевою інформаційною системою, 
якою є електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо». Але ще більш відповідальною 
роботою стане спільна праця над змістовим наповненням бібліотеки —  
отриманням інформації, яка відповідає вимогам нової освіти.

Найближчим часом розробники будуть удосконалювати електронну 
бібліотеку: перелік підсистем доповниться новою — розвивальний процес; 
будуть внесені істотні зміни до класифікаційного апарату — збільшить-
ся кількість класифікаторів для виховного і розвивального процесів; буде 
запропоновано нову технологію експлуатації системи з одним об’єднаним 
каталогом. Усі ці нововведення впроваджуватимутьсяі уже з липня 2014 року. 
Запрошуємо наших шкільних партнерів до передплати системи на II півріччя 
поточного року!

Керівник проекту                                                                            Ю.М. Зражевський


