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Про включення до програмних і планових
документів розвитку закладів освіти
кабінетної поставки сучасного шкільного
бібліотечно-інформаційного центру (ШБІЦ)

Міські управління (департаменти)
освіти і науки
Відділи освіти об’єднаних територіальних громад

Протягом 10 років наш інститут працює за проєктом «Інформаційне забезпечення закладу загальної середньої освіти». Головним результатом стало створення засобів, інструментів і технологій перетворення шкільної бібліотеки в сучасний шкільний бібліотечноінформаційний центр (ШБІЦ). До них відносяться: автоматизовані бібліотечно-інформаційні
системи, технологія інформаційного обслуговування АВІЗО, нове бібліотечно-інформаційне
середовище школи.
Нові принципи і підходи в роботі бібліотеки, програмні та технологічні засоби були
випробувані в ході всеукраїнського експерименту за інноваційним освітнім проєктом
«Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» (наказ МОН України від 05.08.2014 р. № 900).
В останній період проєкт отримав розвиток. Для впровадження новинки в практику
роботи шкіл сформовано цілісний комплект інформаційних продуктів та технологій під
назвою «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр (ШБІЦ). Кабінетна поставка». На
сьогодні школи України вже отримують новинку й активно ведуть реформування своїх
бібліотек.
Зроблене вирішує низку проблем з визначення майбутнього шкільних бібліотек, організації та управління інформаційними потоками освітнього призначення, зручного й ефективного обслуговування учасників процесу, інформаційного забезпечення малокомплектних
філій опорних шкіл.
Цим листом звертаємося до місцевих органів управління освітою з пропозицією розглянути проєкт і включити кабінетну поставку ШБІЦ до програмних та планових документів
інноваційного розвитку освіти на найближчі роки. З презентаційним проспектом можна
ознайомитися за посиланням http://libcenter.com/images/pdf/kabinetna-postavka-shbits.pdf.
До уваги потрапляють школи різного ступеня: I-III, I-II, I. Для повноступеневих шкіл
ШБІЦ має важливе значення в перебудові освітнього процесу, інформаційному обслуговуванні учасників. Початкові й основні школи «з нуля» оснащуються інформаційними ресурсами, які забезпечать подальше функціонування в Новій українській школі.
Кабінетна поставка пропонуються в різній комплектації. Для прийняття рішення повідомляємо її вартість для шкіл:
I-III ступеня – 45,0 тис. грн., у тому числі ПДВ 7,5 тис. грн.;
I-II ступеня – 37,8 тис. грн., у тому числі ПДВ 6,3 тис. грн.;
I ступеня – 15,0 тис. грн., в тому числі ПДВ 2,5 тис. грн.;
II-III ступеня – 38,1 тис. грн., у тому числі ПДВ 6,35 тис. грн.
Запитання слід адресувати: тел. (067) 474-59-55, (066) 744-07-41 або електронною поштою:
pasport01@ukr.net. Відповідальний працівник – Герасименко Ірина Миколаївна.
Прошу вирішити.
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