
Розвиток проекту «Інформаційне забезпечення загально-
освітнього навчального закладу» зумовлює необхідність змін, 
які потрібно вносити до наших друкованих та електронних видань. 
Насамперед це стосується структури та порядку розміщення пуб-
лікацій, їх актуальності, привернення уваги читачів до основних 
проектних принципів та вже прийнятих рішень. Такі зміни сприяти-
муть формуванню в читачів чіткого уявлення про завдання, методи 
і засоби впровадження проекту в навчальних закладах, дозволять 

підтримувати інформаційну обізнаність нових учасників незалежно від терміну 
передплати видань.

Найбільш важливі, на наш погляд, публікації будемо виносити на початок 
номера і розміщати в рубриці «Передові публікації». Це дасть змогу читачам 
одразу ознайомлюватися з актуальним матеріалом, приймаючи до уваги оцінку 
редакції. До рубрики планується включати публікації, які відображають процес 
реформування в середній освіті, а також інформують про останні новаторські 
кроки у впровадженні проекту. 

Ще однією новинкою в наступних випусках стане публікація окремих тезових 
блоків під назвою «Пам’ятка». Блоки міститимуть стислу інформацію про окре-
мі, найбільш важливі проектні рішення, спираючись на які вибудовується «каркас» 
проекту. Періодична публікація блоків у різних місцях журнальних випусків нагаду-
ватиме читачам про необхідне в практичній роботі, забезпечуватиме зв’язок з по-
передніми інформаційними матеріалами, слугуватиме спрямовуючим навігатором 
у проектному процесі.

Нині динамічно просуваються роботи за проектом «ЧИТАННЯ». У шкільних 
бібліотекарів, вчителів та батьків вони викликають підвищений інтерес. За два 
останніх місяці вдалося підготувати і забезпечити навчальні заклади двома екс-
позиційними комплектами «Золоті списки творів українських та зарубіжних 
письменників» (для позапрограмного читання). До кінця року бібліотеки отрима-
ють ще два комплекти «Твори української літератури: програмне та додаткове 
читання» для 5-11-х класів. Подібні комплекти з інформування про твори зарубіж-
ної літератури будуть поставлені до шкіл на початку наступного року. Разом усі 
комплекти складуть перший рівень інформування школярів та наставників про 
дитячу читацьку сферу. Рекомендуємо читачам і надалі уважно відслідковувати 
новації цього проекту.

Все більшої ваги в інноваційних зусиллях набуває шкільна електронна біб-
ліотека «ШБІЦ-інфо». Обсяги робіт з її наповнення і удосконалення в наступному 
році будуть нарощуватися. Водночас вже нині розпочався процес активного впро-
вадження електронного засобу в практику роботи бібліотек навчальних закладів 
і дитячих бібліотек. Методисти, бібліотекарі, вчителі, учні зацікавлено освоюють 
нові інструменти доступу до інформації, проводять тренінгові навчання. Поступо-
во приходить усвідомлення величезних можливостей у задоволенні інформаційних 
потреб шкільної спільноти. 

Звертаючись до директорів шкіл, бібліотекарів, просимо взяти до уваги зрос-
таючу необхідність забезпечення навчального закладу електронною бібліотекою 
«ШБІЦ-інфо». У ході її передплати на 2016 рік радимо скористатися акцією без-
коштовної поставки Інформаційного фонду.
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