Шановні читачі, користувачі електронної
бібліотеки «ШБІЦ-інфо»!
У першому в новому році випуску журналу вітаємо наших передплатників і висловлюємо подяку за визнання і підтримку колективних зусиль
з налагодження інформаційного забезпечення навчального закладу.

Провідне місце в проектному процесі відводиться електронній бібліотеці «ШБІЦ-інфо» як
головному інструменту накопичення і використання сучасного інформаційного фонду. На цей
рік нами висунуто три завдання: максимальне просування електронної бібліотеки до навчальних закладів; розширення її інформаційного фонду для навчального і розвивального процесів;
навчання всіх учасників освітнього процесу, включаючи бібліотекарів, технології використання
«ШБІЦ-інфо» та бібліотечно-інформаційного обслуговування (технологія АВІЗО).

Щодо першого завдання. Звертаємося до шкільних бібліотекарів, котрі досі не мають
електронної бібліотеки «ШБІЦ-інфо», з пропозицією ініціювати перед директором питання її
придбання. Аргументами для переконання мають стати: практичні результати з впровадження
в інших навчальних закладах, отримання нового бібліотечного фонду з 14 тисячами електронних документів; налагодження сучасної технології бібліотечно-інформаційного обслуговування
навчального процесу, створення умов для підвищення кваліфікації вчителів; самовиховання
і саморозвиток дітей через використання спеціалізованих електронних баз даних.
Для постійного поповнення електронного інформаційного фонду нами випускається
щомісячно друковано-електронне видання «Нові надходження», яке містить близько 200
нових документів, а також друковані експозиційні матеріали для формування бібліотечних
фондів, оформлення приміщень школи і бібліотеки з метою оперативного інформування
всіх учасників освітнього процесу.
Рекламний аркуш обох предметів поставки подається на звороті цього аркуша.
Друге річне завдання передбачає активну підготовку навчальних електронних документів для урочного та індивідуального використання в ході попредметного вивчення
на рівні навчальних тем і окремих питань програми. До спільної роботи запрошуються
вчителі й учні, які мають власні цікаві матеріали, а також готові створювати нові, що
відповідатимуть вимогам нової української школи та сучасному рівню проведення занять.
Таким чином, за безпосередньої участі буде реалізовуватися величезний творчий потенціал учасників освітнього процесу у створенні інформаційної навчальної бази. Крім
цього, бібліотекарі та учні матимуть зайнятість при формуванні документальних баз даних
для виховного та розвивального процесів.

Третє річне завдання потребує попередньої підготовки розробником інструктивнометодичних документів для користувачів електронної бібліотеки. До їх числа відносяться
документи для самостійної роботи користувачів з бібліотекою, а також експлуатаційні
документи для бібліотекаря зі встановлення і супроводження (поповнення) «ШБІЦ-інфо».
Окремим комплектом надаватимуться документи для налагодження в школі нової технології бібліотечно-інформаційного обслуговування навчального процесу АВІЗО. Всі згадані
вище матеріали надходитимуть до користувача в складі поставки.
У реалізації річних завдань розробники будуть керуватися проектом «Примірного положення про шкільний бібліотечно-інформаційний центр», який був поданий на розгляд
МОН України наприкінці всеукраїнського експерименту «Шкільна електронна бібліотека
ШБІЦ-інфо». Ці ж завдання і складають зміст робіт, що виконуватимуться в подальшому
на розвиток вже зробленого в експерименті.
Ю. Зражевський, керівник проекту
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Тим, хто хоче вчитися і навчати:
Ми створюємо нову бібліотеку шкільний інформаційний центр.
Працюймо разом!

Автоматизована бібліотечно-інформаційна система
для комплексного інформаційного забезпечення школи

Інформаційний фонд

Індекс 89236

Обсяг — 18 тисяч документів для навчального, виховного, розвивального процесів, адміністративного
управління школою, бібліотечно-інформаційного
обслуговування. Одноразова поставка на компактдисках здійснюється розробником за замовленням.
Вартість встановлення на одне робоче місце
(1 комп’ютер):
6000 грн. — без обмеження строку користування;
1200 грн. — на річний термін користування.
Вартість встановлення на додаткові робочі місця:
600 грн. — за кожне робоче місце.

Інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу
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Тим, хто хоче вчитися і навчати
навчати:
Ми створюємо нову бібліотеку –
шкільний інформаційний центр.

Працюймо разом!

Щомісячні поставки 200 нових документів для поповнення Інформаційного фонду. Поставка — у формі
журналу з великим комплектом друкованих експозиційних матеріалів з доданим компакт-диском.
Необхідність і періодичність поповнення визначається
самим замовником. Пропонується 2 способи отримання
Нових надходжень: через періодичну передплату за Каталогом видань України за індексом 68167 або безпосередньо від розробника.
Індекс 68167

Вартість однієї місячної поставки за періодичною
передплатою складає 137 грн. 45 коп. Ця ж вартість від
розробника — 130 грн.

Інформаційне забезпечення загальноосвітнього навчального закладу

Нові надходження

Інноваційний проект
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Тим, хто хоче вчитися і навчати:

ДОВІДКИ І ЗАМОВЛЕННЯ:
Український інститут нормативної інформації
Тел. (044) 528-28-75, 528-22-16; (050) 92-92-208, (097) 257-85-37
E-mail: amaslova@ifl.com.ua
www.libcenter.com

Ми створюємо нову бібліотеку –
шкільний інформаційний центр.

Працюймо разом!

