
РОЗ’ЯСНЕННЯ  
 

Шановні шкільні бібліотекарі, наші прихильники! 
 

Від деяких бібліотекарів-ентузіастів до нас надходить інформація про 
започаткування на місцях роботи з перетворення бібліотеки в шкільний бібліотечно-
інформаційний центр. Це похвальна ініціатива, але відповідні дії потребують 
застережень для додержання норм чинного законодавства. Цим і зумовлені наші 
роз’яснення. 
 

Нам слід розрізняти нормативно-правові акти, які чинні на сьогодні, з одного боку, 
та ПРОЕКТИ нормативно-правових актів, що пропонуються органам влади до 
прийняття, з іншого боку. До другої групи відносяться і журнальні публікації, 
матеріали дискусій, обговорень тощо. У просуванні нового до бібліотек не слід 
забувати про нормативно-правові підстави для активних дій. 
 

Нагадаємо, що «Примірне положення про шкільний бібліотечно-інформаційний 
центр» є проектом нормативно-правового акта, який запропоновано Міністерству 
освіти і науки до розгляду і прийняття. Це означає, що правові норми і понятійний 
апарат не діють до того моменту, доки документ не прийнято МОН. 
 

Звідси випливає неприйнятність закладення в проекти шкільних нормативних 
документів (наказів) дій, понять і назв, які не відповідають чинному законодавству. 
Такі накази будуть поза правовим полем і визнаватимуться нікчемними.  

 
Ось чому в журналі «ШБІЦ-інфо. Інформаційний фонд» (див. «Портфель») 

запропонована наша редакція проекту наказу про впровадження в школі електронної 
бібліотеки «ШБІЦ-інфо». Наказ, по суті, і декларує початок інноваційних перетворень – 
функціонування шкільного бібліотечно-інформаційного центру.  
 

Сьогодні створюємо проектно-технологічні та інструктивні документи, які 
нададуть предметну допомогу бібліотекарям на початку облаштування ШБІЦ. Метою є 
самостійний пошук і активне перетворення бібліотеки за тимчасової відсутності 
нормативного врегулювання з боку МОН (документи на розгляді). Це дає можливість 
не втрачати час, адже робота тривала і трудомістка. Звісно, досягнення мети має 
виконуватися в межах норм чинного на сьогодні законодавства. 
 

У ході підготовки згаданих вище документів не будемо забувати ті обставини, які 
нерідко є на місцях зі шкільними бібліотеками (скорочення посад, окладів, ліквідацію 
підрозділу). Намагатимося допомогти директору в забезпеченні і розширенні 
функціональної спроможності бібліотеки, утриманні потрібної штатної структури. 
 

Вказані вище документи плануємо направляти учасникам Електронного мосту, а 
також публікувати у наших друкованих журналах. 
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