
До передплатників 
 

ЗВЕРНЕННЯ  
 

Перші результати впровадження комп’ютерної бібліотечно-інформаційної системи 
«ШБІЦ-інфо» у школах та науково-методичних підрозділах зумовлюють необхідність 
акцентувати увагу користувачів на структурі системи, питаннях передплати видань, ре-
єстрації системи та практичного її використання. Маємо надію, що це звернення допо-
може користувачам уникнути труднощів у ході впровадження та експлуатації системи. 

 
1. Система «ШБІЦ-інфо» є першою професійною бібліотечно-інформаційною сис-

темою в Україні з повнотекстовим контентом. Вона складається із двох складових: 
«ШБІЦ-інфо. Нові надходження» (далі – система НН) та «ШБІЦ-інфо. Інформацій-
ний фонд» (далі – система ІФ).  

 
2. Система НН включена до однойменного журналу і виходить у світ щомісячно. 

При цьому, у кожному випуску розміщено нові публікації (надходження). Система ІФ 
включена до складу іншого (однойменного) журналу і виходить раз на квартал. Кожний 
її випуск містить накопичений інформаційний фонд за визначений період. 

 
3. Впровадження системи «ШБІЦ-інфо» передбачає передплату обох журналів. 

Причому, журнал ІФ передплачується разово (один випуск), починаючи з будь-якого 
кварталу. Щомісячний журнал НН передплачується починаючи з першого місяця 
наступного кварталу після отримання журналу ІФ.  

Наприклад, користувачі можуть оформити передплату журналу ІФ на перший 
квартал 2014 року. Тоді, передплату журналу НН слід оформляти починаючи з квітня 
2014 р.  

 
4. Звертаємо увагу користувачів на те, що система ІФ захищена від копіювання. Це 

означає, що для встановлення на комп’ютер вона потребує реєстрації у розробника 
(див. «Портфель». Інструкція з реєстрації комп’ютерної системи). На практиці користу-
вачу потрібно отримати від розробника Реєстраційний ключ для доступу до системи. 
Відповідні дії описуються в згаданій вище Інструкції.  

 
5. Нагадуємо реквізити розробника для реєстрації системи і отримання Реєстрацій-

ного ключа. 
Електронна пошта. E-mail: pasport01@ukr.net 
SMS-повідомлення. Тел.066-744-07-41 
Факс. (044) 528-28-75, 528-22-16 
Тел.(044) 528-52-90 
Поштова адреса. Український інститут нормативної інформації 
01042, м.Київ-42, вул.П.Лумумби 4/6, корпус «В», кімн.1103. 
Відповідальний працівник Герасименко Ірина Миколаївна 

 
6. Шкільна інформаційна сфера досить широка, часто надлишкова. Наразі прак-

тично відсутня сучасна система упорядкування (класифікації) документів. Якість інфор-
мації не завжди відповідає належному рівню. За таких умов розробники системи вирі-
шують завдання створення шкільної інформаційної моделі з самого початку. У ході 
проектних робіт приймаються нові рішення у частині налагодження потоків інформації, 
їх упорядкування, правил зберігання і пошуку. У вжиток вводяться нові поняття, дають-
ся їх визначення, вибудовуються структурні співвідношення, встановлюються взаємо-
зв’язки між інформаційними об’єктами тощо. 

 



 
7. Природно, що для учасників шкільного процесу багато чого є незвичним і спер-

шу не зрозумілим. Складається враження, що система складна, потребує великих зусиль 
для освоєння. Пам’ятаючи, що шкільна інформаційна сфера досить складний об’єкт для 
автоматизації, все ж не слід чекати простих рішень і засобів у ґрунтовній роботі з ін-
формацією. Насправді завдання користувачів полягає у тому, щоб терпляче, послідовно 
і детально вивчити інструктивно-технологічні документи, які супроводжують систему, 
ознайомитися з основними принципами побудови та правилами експлуатації.  

 
8. Отже, запорука успішної роботи з системою полягає у підвищенні кваліфікації 

учасників шкільного процесу в роботі з ІКТ, набутті нових знань і навичок. Розробники 
намагаються максимально детально коментувати зроблене, відображати нове в інструк-
тивно-технологічних документах. Це не виключає потреби в навчальних семінарах, зу-
стрічах, круглих столах, де будуть надаватися роз’яснення. Такі заходи можуть 
проводитися на виставках, нарадах, інших колективних зібраннях фахівців. Але це – 
недалеке майбутнє. А нині важливо вперше взяти до рук інноваційну систему і 
спробувати з нею попрацювати. 

 
9. Створена перша версія (редакція) системи «ШБІЦ-інфо». Як і будь-яка система, 

вона буде удосконалюватися, можливості розширюватимуться. У цій роботі необхідно 
налагодити діалог між розробниками, з одного боку, та педагогами, бібліотекарями, ме-
тодистами, з іншого боку. Бажано, щоб цей діалог проводився на основі стремління до 
практичних результатів, взаємної поваги, обміну творчими ідеями. 

Тільки спільними зусиллями ми дістанемося поставленої мети, створимо інформа-
ційні продукти, які реально будуть допомагати у розвитку української освіти, забезпе-
чуватимуть потрібне підґрунтя для реформування школи. 

 
 
 

Зражевський Ю.М., 
керівник проекту 

 


