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Щодо кабінетної поставки шкільного
бібліотечно-інформаційного центру

Міські, районні відділи освіти
Відділи освіти ОТГ
Заклади загальної середньої
освіти

Український інститут нормативної інформації закінчив роботи за проєктом
«Шкільний бібліотечно-інформаційний центр» (ШБІЦ), що виконувалися у розвиток
Всеукраїнського експерименту «Шкільна електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо» (наказ
МОН України від 05.08.2014 р. № 900). Результатом є повна готовність до поставки до
шкіл комплекту засобів ШБІЦ (кабінетної поставки) для реформування шкільних
бібліотек і перетворення їх на сучасні інформаційні центри.
Проблеми зі шкільними бібліотеками з кожним роком стають все очевиднішими,
а значить потребують нагального ефективного вирішення. Головним напрямом трансформації бібліотек пропонується налагодження активного інформаційного обслуговування всіх учасників освітнього процесу. Запроваджується принцип «інформація
надходить до користувача» замість «інформація очікує користувача».
Такі рішення повністю відповідають реаліям нинішнього інформаційного суспільства, тенденціям його розвитку на майбутнє. У форматі інформаційного центру
бібліотека зможе успішно виконувати завдання Нової української школи, чим обґрунтовано забезпечить свою роботу в структурі навчального закладу.
Виконання нових (інформаційних) завдань можливе лише на основі впровадження сучасних технологій: автоматизації та телекомунікації. Потрібні великі бази
даних сучасної навчально-методичної інформації, слід налагодити нову технологію
взаємодії бібліотекаря, з одного боку, й учителів та дітей, з іншого. Існує потреба
поповнити бібліотеку новими надходженнями, змінити її внутрішній інтер’єр, створити в інших приміщеннях школи нове інформаційне середовище.
Весь комплекс перерахованих вище засобів міститься в кабінетній поставці
ШБІЦ. Слід наголосити на особливостях ШБІЦ: може функціонувати без інтернет,
використовувати комп’ютери зі скромними технічними характеристиками. Важливо –
поставляється навіть до малокомплектних шкіл (філій опорних), чим повністю вирішуються проблеми їх інформаційного забезпечення.
Цим листом направляємо Презентаційний проспект, ознайомлення з яким допоможе визначитися з необхідністю придбання ШБІЦ (див. додаток).
Пропонуємо розглянути питання щодо поставки ШБІЦ в одну зі шкіл міста, району, ОТГ. Цим буде утворено пілотний майданчик для впровадження інновації в регіоні, напрацьована навчально-методична база для перепідготовки шкільних бібліотекарів – оволодіння ними функцій інформаційного адміністратора.
За результатами пілотного впровадження можна буде вирішувати питання оснащення решти шкіл.
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