
До читачів!
Влітку нинішнього року розпочалися зрушення в реформуванні нашої освіти: 

переглянуто зміст навчальних програм для початкової школи, прийнято проект 
Концепції нової української школи, реорганізовано в опорні близько 140 за-
гальноосвітніх навчальних закладів. По різному можна оцінювати результати 
зусиль реформаторів. Та все ж «крига скресла», ми рушили шляхом змін. 

Прискіпливий погляд на сутність перших інноваційних кроків підтверджує 
думку про необхідність врахування інформаційної складової в кожному напрямі 

реформування. Нагадаю, що на початку нашої проектної роботи була виголошена теза про те, 
що інформаційне забезпечення школи складе необхідну основу для майбутніх перетворень. 
У світлі сказаного актуалі зується проблема перетворення шкільної бібліотеки в сучасний інфор-
маційний центр (ШБІЦ). Наголошу: таким його зробить не кількість комп’ютерної, оргтехніки 
чи навіть інтернету в стінах бібліотеки, а наявність шкільного модернового Інформаційного 
фонду, який зорієнтований на забезпечення навчального процесу нового змісту.

Вирішення проблеми має два чинники: поставку на місця вже готового Інформаційного 
фонду в складі шкільної електронної бібліотеки «ШБІЦ-інфо» та зміну функцій шкільного бі-
бліотекаря з обслуговування навчально-виховного процесу. І якщо перший чинник видається 
простішим в реалі зації, то другий зумовить перебудову функцій бібліотекаря в напрямі набуття 
ним навичок роботи інформаційного адміністратора. Останній чинник означає навчання 
бібліотекаря правилам автоматизованого обслуговування освітнього процесу.

Саме функціональному наповненню обов’язків інформаційного адміністратора підпорядко-
вана наша нинішня і подальша робота в розвитку проекту «ШБІЦ-інфо». Ми маємо послідовно 
навчати бібліотекарів, вчителів, учнів діяльності в освітньому інформаційному середовищі, 
швидко і ефективно отримувати матеріали для опрацювання конкретних навчальних тем 
і питань. Така необхідність витікає з того, що підручник у майбутньому перестане бути єди-
ним і вичерпним джерелом знань, а визначатиме лише змістову спрямованість навчального 
матеріалу. 

Далі учень має самостійно залучати потрібну додаткову інформацію у процесі пізнання. 
Це буде сприяти розвитку критичного мислення, індивідуалізації освітніх траєкторій, врешті — 
набуттю необхідних компетентностей. Разом перераховане і складає мету реформи, про що 
говорять освітянські очільники.

До найближчих спільних наших турбот відносимо такі:
1. Поставку до шкільних бібліотек Інформаційного фонду «ШБІЦ-інфо», а також передпла-

ту на 2017 рік журналу «Нові надходження» для періодичного оновлення фонду. Це завдання 
покладається на директорів шкіл та бібліотекарів, які зацікавлені у перспективах розвитку 
бібліотеки і перетворення її на сучасний ШБІЦ. Своєчасне вирішення завдання забезпечить 
готовність педагогічного колективу і бібліотекаря до змін, складе хорошу перспективу для 
тих кадрів, котрі хочуть продовжувати свою трудову кар’єру. 

2. Вже до кінця року потрібно підготувати проекти оновлених нормативно-правових до-
кументів, які визначають роботу шкільних бібліотек. Серед них — Положення про бібліотеку 
загальноосвітнього навчального закладу. Це завдання ми перебираємо на себе.

3. Наповнення журналів «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання»
та «Бібліотечна робота» має змінюватися у бік впровадження в школах автоматизованих сис-
тем, найперше — електронної бібліотеки «ШБІЦ-інфо», як основи бібліотечно-інформаційного 
обслуговування учасників освітнього процесу. 

Вже у вересні починаємо публікацію читацьких альбомів для їх «ручного» використання 
в бібліотеці. Це стимулюватиме учасників до автоматизованого використання через систему 
«ШБІЦ-інфо». Водночас у цьому ж місяці передплатникам «Нових надходжень» вперше надій-
де Покажчик навчально-методичних матеріалів для розгортання нових функцій бібліотекаря 
в ході обслуговування.

Бажаємо успіхів і запрошуємо до співпраці.

Керівник проекту Ю.М. Зражевський


