ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ МІСТ І БІБЛІОТЕЧНИЙ ВІСНИК
Після проведення відеосемінару для бібліотекарів Хмельницької області ми
звернулися з пропозицією до керівництва обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти щодо запровадження прямого електронного зв’язку
(Електронного мосту) між шкільними бібліотеками і Українським інститутом
нормативної інформації (УкрІНІ), як розробником інноваційних рішень з їх
реформування. На що було отримано позитивну відповідь.
Зміст пропозиції в наступному. На першому етапі, починаючи з квітня,
Хмельницький ОІППО проведе організаційну роботу з виявлення навчальних
закладів, бібліотекарі яких бажають підключитися до процесу змін і стати активними
провідниками нових запроваджень у шкільній бібліотеці. Такі ентузіасти стануть
учасниками Електронного мосту.
На другому етапі (з вересня нинішнього року) УкрІНІ налагодить прямий зв’язок
з кожною школою електронною поштою. Робочим інструментом для комунікації з
віддаленими учасниками стане щомісячний електронний бюлетень «Бібліотечний
вісник», який надходитиме на місця.
Головною метою бюлетеню стане інформування шкільних бібліотекарів і
методистів про напрями реформування бібліотеки з прив’язкою до завдань Нової
української школи, професійна підготовка і підвищення кваліфікації бібліотекарів для
їх виконання. Новий засіб буде наповнюватися інструктивно-методичними
матеріалами з впровадження спеціалізованих автоматизованих бібліотечноінформаційних систем та технології їх застосування (технологія АВІЗО).
Учасниками Електронного мосту стануть освітні заклади виключно на
добровільній основі. Усі роботи будуть виконуватися на безоплатній основі, а
Бібліотечний вісник надаватиметься учасникам безкоштовно.
У зв’язку з новим напрямом застосування Бібліотечного вісника, його випуск у
друкованій формі в складі журналів «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр»
припиняється з квітня. Натомість випуск буде відновлено восени вже в електронній
формі.
Розробники проекту «Інформаційне забезпечення загальноосвітнього
навчального закладу» не обмежуються запрошенням до співпраці лише бібліотекарів
Хмельницької області. Відповідна пропозиція стосується всіх фахівців, в тому числі
методистів, які виявлять бажання стати учасниками Електронного мосту і розпочати
впровадження в навчальному закладі нових інноваційних рішень з перебудови
роботи.
Цей крок стане першим на шляху налагодження майбутньої системи підвищення
кваліфікації шкільних бібліотекарів для потреб атестації згідно з вимогами нового
закону України «Про освіту», сприятиме формуванню функціонального змісту нової
професії в бібліотеці «Інформаційний адміністратор».
Не будемо очікувати, беремося до справи сьогодні! Чекаємо на ваші звернення
за адресою: E-mail: amaslova@ifl.com.ua
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