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Бібліотечно- інформаційний центр в навчальному закладі. 

 

 В умовах формування українського інформаційного суспільства створення  

високотехнологічного інформаційного простору навчального закладу розглядається як  

вагомий чинник його інноваційного розвитку. Одним із пріориітетних напрямків  

становлення акміологічної системи навчальних закладів I-II рівнів акредитації є 

бібліотечно-інформаційна діяльність, спрямована на формування, збереження, 

взаємовикористання  інформаційних ресурсів (ІР) як бази навчального процесу. 

Реалізацію цих завдань у  навчальному закладі беруть на себе бібліотечно-інформаційні 

центри (БІЦ), створені  шляхом реорганізації бібліотек навчального закладу. Саме тому 

питання автоматизації  бібліотечно-інформаційних процесів, удосконалення структури 

цих інституцій, навчання  користувачів є актуальним завданням бібліотечної та освітньої 

галузей. 

 Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім.С.С.Прокоф’єва є закладом освіти, у  

якому зусиллями педагогічного колективу створюється високотехнологічне освітнє  

середовище, складовою якого є сучасний бібліотечний простір. За останній час  

працівниками бібліотеки було зроблено спробу реорганізувати бібліотеку музичного  

училища в БІЦ як культурно-освітній осередок закладу. Випробувані різноманітні версії    

бібліотечних програм для створення електронного каталогу. З 2000 року був вивчений  

досвід бібліотек Києва, Луганська, Харкова, Красноярська, Алчевська.  

     У тісній співпраці з Харківською Академією культури вирішуються питання  

адаптації бібліотечної програми ISIS, розробленої ЮНЕСКО, до потреб бібліотек, що  

працють з нотними виданнями.  Як результат роботи визначено, що існуючі програми  

повинні бути допрацьовані спеціалістами-програмістами або бібліотекарі повинні пройти  

курс підвищення кваліфікації як системні менеджери бібліотечної справи. Це необхідно  

тому, що пошук видань в спеціалізованих бібліотеках, пов’язаних з нотними 

документами,  ведеться за більш різноманітними критеріями (біля 30 показників).  

Введення бібліотечного фонду до бази комп’ютера прискорює пошук необхідного  

матеріалу за запитом читача, дає змогу виділення ядра фонду (контрольні примірники) 

для  збереження фонду і ксерокопіювання пошкоджених аркушів видань та творів, які 

найчастіше  використовуються. План роботи БІЦ узгоджується з інформаційними 

потребами  користувачів, які виникають під час навчальної (самоосвітньої), виховної 

(самовиховної),  творчої, наукової, гедоністичної, рекреативної діяльності. 

 Якщо адміністрація закладу прагне створити інформаційну службу в його 

освітньому  середовищі, тоді основні завдання, функції бібліотеки не просто значно 

розширюються, а  суттєво  змінюються. Сьогодні бібліотека навчального закладу – це 

місце, де вчать і  допомагають вчитися самостійно. Це структурний підрозділ навчального 

закладу, де  користувачі отримують різноманітну інформацію, вчаться економити час на її 

пошук та  обробку. Тут створюють нові інформаційні продукти, готуються до занять, 

конкурсів різних  рівнів, до захисту наукових робіт, до презентацій колективних, 

групових, індивідуальних  проектів. Завдяки еволюції комп’ютерних технологій можна 

легко створювати на базі  фондів БІЦ авторську продукцію (методичні  розробки  тощо). 

 Реорганізація бібліотеки навчального закладу в БІЦ проходить в декілька етапів  

(підготовчий, основний, етап упровадження і корекціїї). Час проведення реорганізації  

залежить від технічного оснащення бібліотеки, можливостей працівників бібліотеки та 

допомоги адміністрації навчального закладу  .   

Основні напрямки БІЦ: 



1. Створення нормативної бази: «Положення  про бібліотечно-інформаційний центр»,  

правила користування БІЦ, посадові інструкції працівників БІЦ. 

2. Створення матеріально-технічних умов, кадрове забезпечення шляхом залучення 

до  обслуговування технічних засобів, вирішення проблем їх експлуатації; 

підтримання  належного санітарно-гігієнічного стану фонду та приміщень БІЦ. 

3. Реклама БІЦ (інформація про можливості розширення діапазону надання нових  

інформаційних послуг).  

4. Формування ІР і організація доступу до них.  

5. Автоматизація бібліотечних процесів.  

6. Навчання користувачів.  

Фонд БІЦ складається з фонду документів на традиційних і нетрадиційних носіях.   

Сьогодні  питання  стоїть  про  використання  комп’ютера  при  вивченні  фахових 

дисциплін, впровадження інфокомунікаційних технологій (ІКТ) у музичні та  

гуманітарні предмети. Сучасний технічний прогрес найближчим часом вийде на  

масштабні рубежі загальної комп’ютеризації музичного навчання. Наявність у  

навчальному закладі мультимедійного комплексу дасть можливість усім учасникам  

навчально-виховного процесу – користувачам БІЦ – використовувати комп’ютерну  

техніку для роботи з інформацією. Також на базі БІЦ можливо впровадити медіаосвіту  

як концептуальну основу комп’ютеризації музичного навчання. Мається на увазі не  

тільки використання медіаінформації у навчальному процесі, але і медіаграмотність, 

яка допомагає користувачу впевнено почувати себе в інформаційному  полі. 

Читальна зала сучасної бібліотеки, обладнана комп’ютерами, сканером, 

принтером,  мультимедійним екраном, дає змогу працювати з комп’ютерною технікою 

в позаурочний  час. Така організація робочого місця користувача цілком забезпечує 

доступ до  різноманітної інформації, що знаходиться в мережі Інтернет, на сервері 

навчального  закладу або на окремому комп’ютері, в єдиному електронному каталозі 

БІЦ,  уможливлює сканування текстових, графічних, нотних документів, переведення  

електронної інформації на паперову тощо.   

Із появою комп’ютерних технологій в бібліотеці навчального закладу  

трансформується праця бібліотекаря, надаються нові види послуг із використанням  

електронного каталогу, освітніх мультимедіа та інтернет-ресурсів. Реорганізована  

сучасна бібліотека передбачає нові ролі бібліотекаря як спеціаліста в галузі  

інформаційних технологій та читача як активного творчого користувача. 
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