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Шкільний бібліотечно-інформаційний центр —
інноваційна модель бібліотеки
У процесі реформування освіти шкільній бібліотеці відводиться важливе місце.
Головним її завданням стає повне задоволення інформаційних потреб відвідувачів
(користувачів). Вони мають приходити до бібліотеки й отримувати те, що їх цікавить. Це
означає, що шкільні бібліотеки мають поступово перетворитися на інформаційні центри,
де головним об’єктом стає ІНФОРМАЦІЯ, а не КНИГА. Роль і місце бібліотекаря в
інформаційному центрі теж має змінюватися через функціональну трансформацію до
обов’язків ІНФОРМАЦІЙНОГО АДМІНІСТРАТОРА. Вже в найближчому майбутньому
інформаційний адміністратор стане порадником і помічником користувачів у пошуку
потрібної інформації як у масиві друкованої, так і електронної продукції.
Виходячи саме з цих міркувань у 2011 році в навчально-виховному об’єднанні № 28
міста Дніпропетровська започатковано проект «Шкільний бібліотечно-інформаційний
центр центр як інноваційна модель бібліотеки». Необхідність створення такого центру
підказало життя: сьогодні фондів шкільної бібліотеки, навіть дуже хорошої, не вистачає і
вони не відповідають вимогам сучасних користувачів. Тому виникла необхідність
оснастити центр комп’ютерними та медійними технічними засобами, а також засобами
телекомунікації.
Нині наш центр обладнаний усім необхідним для самостійного пошуку й обробки
інформації. Це й мережа Інтернет, комп’ютери, мультимедійний проектор, принтери,
ксерокс, телевізор. Маємо окремий зал, де встановлено 15 комп’ютерів. Він повністю
задіяний для роботи користувачів. Поступово шкільна бібліотека стала місцем, де можна
не лише знайти необхідну інформацію, а й отримати кваліфіковану допомогу при
підготовці до будь-якого дослідження чи творчої роботи.
Не залишилося поза нашою увагою повідомлення про початок Всеукраїнського
експерименту з впровадження в шкільну практику інноваційного проекту «Шкільна
електронна бібліотека ШБІЦ-інфо». Школа стала модельним учасником експерименту.
Це дало нам можливість розпочати планомірну і професійну роботу зі створення
повноцінного шкільного інформаційного центру, яка спирається на науково-проекту базу і
орієнтована на ефективність і результативність у використанні сучасних інформаційнокомунікаційних технологій. Нам на допомогу прийшли потужні спеціалізовані організації:
Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України та Український
інститут нормативної інформації.
З нашої ініціативи та на виконання проектних рішень розробників у школі було
виконано низку першочергових заходів і завдань, а саме:

√ відкрито два додаткових електронних зали, які оснащені 16 комп’ютерами;
√ на всіх комп’ютерах встановлена електронна бібліотека «ШБІЦ-інфо»;
√ проведені заняття з ознайомлення вчителів, учнів та батьків з електронною
бібліотекою;
√ сформована творча група вчителів та учнів (актив ШБІЦу), завданням якої
є розповсюдження інформації про можливості електронної бібліотеки;
√ спільно з обласним ІППО та міським науково методичним центром проведено
роботу з розширення кола бібліотек-учасників експерименту з метою обміну
досвідом.
На базі нашого навчального закладу щомісячно проходять семінари-практикуми з
питань впровадження в роботу шкільних бібліотек проекту «ШБІЦ-інфо». Так, 10 лютого
у новій електронній читальній залі відбувся семінар для бібліотекарів області, слухачів
курсів підвищення кваліфікації за темою «Сучасний учитель. Використання матеріалів
«ШБІЦ-інфо» для підготовки до уроків та позакласних заходів». Вчителі закладу
поділилися своїми думками щодо використання матеріалів, які розміщені в
Інформаційному фонді «ШБІЦ-інфо» та продемонстрували це практично, показавши
фрагменти уроків з української літератури у 7-му класі, географії у 6, 7-му класі, хімії у 8му класі, англійської мови у 3-му класі. Вчителі початкової школи також розповіли, як
скористатися електронною бібліотекою для підготовки позакласного заходу.
Особливе враження на присутніх справила нова електронна читальна зала, яка
оснащена сучасною комп’ютерною технікою на 16 робочих місць, що надає можливість
працювати користувачам з фондом «ШБІЦ-інфо». Для забезпечення їх зростаючої
кількості у планах навчального закладу відкриття ще як мінімум трьох таких читальних
залів, що дозволить сформувати потужну ресурсну базу та залучити учнів та вчителів до
створення власних медіа-продуктів. Перспективу роботи складає створення в
інформаційному центрі електронної бази з творчими доробками наших вчителів.
__________________________________
Від редакції.
Друкуючи викладене вище коротке інформаційне повідомлення, ми вперше оприлюднюємо практичний досвід впровадження електронної бібліотеки «ШБІЦ-інфо» в практику шкільної роботи. Цей відгук характерний тим, що керівництво школи, вчителі, бібліотекар з розумінням і перспективним баченням оцінили запропонований проект «Інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу». Звідси і сміливі та рішучі
кроки з облаштування шкільного інформаційного центру, здійснення організаційних заходів, які сприяли впровадженню нового в практику.
Настанови, допомога та методичне керівництво з боку організацій-розробників є
гарантійними чинниками у побудові шкільного інформаційного центру, досягненні максимальної ефективності витрат: трудових, фінансових, часових. Безумовно, такий центр
відповідає тим вимогам і потребам, які висуває перед школою процес реформування,
створює необхідний базис для творчого професійного росту педагогічного колективу,
забезпечує школярів сучасною і якісною інформацією в навчанні.
Наприкінці хочемо особливо відзначити системне бачення, ентузіазм і наполягливість директора КЗО НВО Н.М. Ломако у просуванні ідеї створення інформаційного центру як необхідного і важливого структурного підрозділу майбутньої української школи.

