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Шановні Неллі Владиславівно, Алло Степанівно!  
Шановні бібліотекарі! 

 
Насамперед хочу висловити свою подяку вашому творчому колективу, який за влас-

ною ініціативою, самостійно виконав проектні роботи з автоматизації обробки первинних 
облікових документів бібліотечного фонду. Публікація про виконану роботу розміщена в 
усіх журналах «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр» № 10/2015. З огляду на інно-
ваційний характер розробки та спеціальний предмет автоматизації мені довелося особисто 
редагувати вказану публікацію. Хочу відзначити Кузьмінську Н. В., Какушу А. С., Агаєву 
Н. О., Каплю Т. В., Гаву О. А., Караповську Л. Г., які виконали роботу на високому профе-
сійному рівні, освоїли нове, впровадили інформаційно-комунікаційні технології в практи-
ку бібліотечної справи. Маю надію, що зроблена вами розробка стане початком нашої по-
дальшої тісної співпраці.  

Користуючись нагодою, хочу висловити кілька думок та запросити ваш колектив до 
реалізації тих завдань, які постають перед усіма нами на порозі реформування середньої 
освіти, перетворення шкільної бібліотеки в сучасний інформаційний центр.  

 
У сучасному суспільстві інформація стає головним виробничим капіталом. У стінах 

школи ми звертаємо свої погляди на бібліотеку, як єдиний структурний підрозділ, що 
покликаний вирішувати інформаційні завдання. Та чи готовий він до цього? Величезний 
комплекс проблем шкільної бібліотеки не дозволяє ствердно відповісти на поставлене пи-
тання. Це означає, що в бібліотеці необхідно провести зміни, причому докорінні й рішучі. 
А починати треба, як і скрізь, з кадрів.  

Нам конче потрібні фахівці-бібліотекарі, які мають принципово інший погляд на 
зміст бібліотечної роботи і свої нинішні функції. В основі нової ролі бібліотекаря мають 
бути виключно інтереси дітей, їх запити і потреби. Причому, слід враховувати, що ці 
інтереси з часом стрімко змінюються, все більше наповнюючи їх інформаційною складо-
вою. На підтвердження можна навести приклад дитячого читання, яке сьогодні набуває 
інформаційного характеру на відміну від читання «для душі», яке переслідує виховні чи 
розвивальні цілі. 

Отже, в особі бібліотекаря в найближчому часі ми вбачаємо інформаційного адміні-
стратора. Його головною функцією стане управління інформаційними потоками, а для 
дитини він стане інформаційним наставником (тьютором). На задній план відійдуть проб-
леми комплектування бібліотек друкованими виданнями, їх зберігання і видачі. Для 
шкільної бібліотеки ці функції наразі поступово вичерпуються. Можна спрогнозувати, що 
фонд підручників буде зменшуватися за рахунок того, що держава не буде спроможна на 
довготривале забезпечення школи навчальною літературою. Фонд художньої літератури 
теж стає все скромнішим, ресурси на його поповнення практично відсутні. Та й бажання 
щодо розширення фонду не проглядається вже більше 20 років.   

 



 
 
Бібліотекарю нової формації для виконання змінених функцій потрібно спертися на 

новітні інформаційні інструменти. Наявний бібліотечний фонд не зможе слугувати фор-
вардним (передовим) інструментом потрібної якості. А отже на сьогодні реальним засо-
бом вирішення проблеми стає електронний інформаційний фонд. Можливості інфор-
маційно-комунікаційних технологій настільки великі, що ми будемо взмозі досягнути 
бажаного результату за короткий строк при мінімальних затратах. Тут головним є 
професійне ведення проектних та впроваджувальних робіт, які забезпечать досягнення 
максимального рівня ефективності функціонування бібліотеки як інформаційного центру. 

 
Ще однією важливою складовою у побудові шкільного інформаційного центру є 

централізована підготовка, систематизація, зберігання і поставка на місця інформації 
шкільного призначення: навчальної, виховної, розвивальної, управлінської – забезпечення 
свого роду нових надходжень документів для постійного поповнення електронного фонду. 
Ця робота стане найбільш складною, хоча й найбільш вдячною. У нашій державі є вели-
чезний творчий педагогічний загал, який щорічно продукує тисячі потрібних і корисних 
для школи матеріалів. Одначе, через відсутність єдиної централізованої системи їх опра-
цювання широкий доступ до новинок залишається обмеженим.  

На прикладі роботи шкільних бібліотекарів можна бачити, скільки хороших творчих 
робіт не доходить до відома колег, навіть найближчих сусідів. Таким чином інтелектуаль-
ні зусилля кращих українських бібліотекарів залишаються не використаними в інших 
шко-лах.  

Щодо викладеного вище хочу зробити одну ремарку: мережа Інтернет не є тим інст-
рументом, за допомогою якого можна вирішити проблемні завдання шкільної бібліотеки. 

 
Наразі нами ведуться проектні і впроваджувальні роботи з перетворення бібліотеки в 

інформаційний центр, зокрема: створений електронний інструмент для інформаційного 
адміністратора — комп’ютерна бібліотечно-інформаційна система “Шкільна електронна 
бібліотека «ШБІЦ-інфо»; ведеться наповнення її Інформаційного фонду; комп’ютерні 
продукти встановлюються в навчальних закладах та методичних кабінетах, забезпечується 
поповнення фонду новими надходженнями. 

Звертаючись до бібліотекарів-новаторів, хочу підкреслити, що настала пора активно 
долучатися до перетворень, впроваджувати в навчальних закладах електронну бібліотеку 
«ШБІЦ-інфо». Для цього необхідно здійснити передплату журналу «Нові надходження» 
на 2016 рік. Уже сьогодні рекомендуємо скористатися акцією і звернутися до нас для без-
коштовної поставки Інформаційного фонду.  

Особливе прохання спрямовую до тих бібліотекарів, котрі вже мають електронну 
бібліотеку та успішно її експлуатують. Вашим нагальними завданнями є: донесення ін-
формації про електронний засіб до всіх директорів шкіл, бібліотекарів міста; передача їм 
друкованих матеріалів для детальнішого ознайомлення; проведення майстер-класів з де-
монструванням роботи за комп’ютером. Такі заходи бажано провести на міському семі-
нарі. Важливо переконати керівників навчальних закладів у перспективності починання. 
Для забезпечення семінару, зі свого боку, ми готові адресно направити потрібну кількість 
документів «Рекомендаційні матеріали» (редакція 4/2015) та Інформаційний буклет. Опе-
ративні повідомлення будуть розміщуватися на сайті www.libcenter.com. 

 
Бажаю вам успіхів у новій роботі! 

 
 
Заступник директора УкрІНІ, 
керівник проекту………………………           ………….Ю. М. Зражевський 


