
Звернення керівника проекту

Шановні читачі!

Ось і розпочався новий навчальний рік. Готуючись до нього, протягом 
3-х літніх місяців ми підготували і випустили в світ три унікальних 
нормативних видання — Учительські кодекси для початкової, основної 
та старшої школи. Мета — забезпечення інформаційної готовності 
вчителів до початку навчального року. Одначе, вона не єдина. 

Аналіз запитів педагогів свідчить про їх недостатній рівень нормативно-правової 
підготовки. На початку реформи «Нова українська школа» дедалі нагальнішою постає 
потреба у підвищенні відповідної кваліфікації вчителів. Сьогодні до них потрапили 
збірники часто затребуваних нормативно-правових актів, які складають необхідне 
підґрунтя для шкільних змін.

Станом на вересень ми набагато просунулися в напрямі реформування бібліотеки 
в шкільний бібліотечно-інформаційний центр (ШБІЦ). У цьому номері журналу подається 
велика підбірка інформаційних повідомлень та об’яв (див. публікацію «Оперативні нови-
ни для шкільних бібліотекарів»), які висвітлюють зміст новацій. Пропонуємо уважно 
і послідовно ознайомитися для предметного уявлення про зміст новинок. Зазначимо 
їх коротко.

В Україні розпочинається створення мережі пілотних шкільних бібліотечно-інфор-
маційних центрів в обласних і районних центрах. Вони стануть опорними майданчиками 
для реформування шкільних бібліотек у всіх школах відповідної території. Для підготовки 
бібліотекарів у Києві почав діяти Консультативно-тренінговий центр. Прямий зв’язок 
з пілотними ШБІЦ буде забезпечуватися через введений в дію Електронний міст. Розпо-
чалася розробка автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи (АБІС) «ШБІЦ-облік» 
для автоматизованого обліку шкільного бібліотечного фонду. Усе разом утворює необхідну 
інфраструктуру і комплекс засобів для активних перетворень в шкільній бібліотеці.

У школах настав час прийняття рішень. Очікується, що визначиться група ініціа-
тивних навчальних закладів, які активно включаться у створення пілотних ШБІЦ. Це 
будуть ті, в яких директор школи разом з бібліотекарем мають перспективне бачення 
напрямів розвитку навчального процесу, належно оцінюють значення інформації як 
найпотужнішого ресурсу для здобуття знань, реформування школи. 

Запрошуємо наших читачів обговорити зі своїм директором пропозиції щодо пере-
творення бібліотеки в пілотний ШБІЦ та звернутися до нас з відповідною заявкою.

Починаючи з вересня, до змісту журналу внесені певні зміни. Зокрема, електронні 
додатки до публікацій тепер будуть надходити передплатникам журналів «ШБІЦ. Повне 
видання» та «Бібліотечна робота» через інтернет (сайт Fex.net) замість компакт-диску. 
Адреса для скачування та інструктивні вказівки розміщено наприкінці змісту журналу. 

Віднині змінилося і комплектування експозиційного комплекту «Бібліотечний ві-
сник». У новій редакції він став комунікаційним засобом Електронного мосту. Експо-
нати з мистецького альбому, якими раніше доповнювався Бібліотечний вісник, тепер 
одразу розміщуються у коридорах чи фойє школи у формі постійно діючої виставки 
кращих творів мистецтва.

Тож разом рушаймо до нових інформаційних звершень!

Ю. Зражевський


