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Тема освітньої ініціативи:
Запровадження нових інформаційнобібліотечних послуг на основі ІКТ
йстер

Мета: розширення спектру й підвищення якості надання бібліотечних
послуг та ефективності роботи бібліотеки Криворізького професійного
будівельного ліцею як просвітницько-інформаційного центру навчального
закладу шляхом інтеграції інформаційно-комунікативних технологій в
діяльність бібліотек ПТНЗ.
Актуальність: Процес переходу до інформаційного суспільства
однозначно передбачає зміни в усіх аспектах громадського життя, у тому
числі і в системі освіти. Національною доктриною розвитку освіти України
у ХХІ сторіччі пріоритетним шляхом розвитку освіти визначено
формування високого рівня інформаційної культури кожного члена
суспільства, упровадження сучасних інформаційних технологій у практику
навчально-виховного
процесу,
що
передбачає
обов’язкову
комп'ютеризацію освіти. Бібліотека КПБЛ як невід’ємна структурна
складова навчального закладу є безпосереднім учасником навчальновиховного процесу і разом із ліцеєм проходить непростий шлях реформ.
Тому такі поняття як модернізація, інноваційний підхід є тими реаліями,
навколо яких будується повсякденна робота бібліотекаря. Модернізація
бібліотеки передбачає в тому числі й активне застосування інформаційнокомунікативних технологій. Оснащення комп'ютерною технікою
бібліотеки, наявність сучасних програмних засобів безперечно дозволяє
по-новому підійти до організації бібліотечних процесів. Проте без
досягнення бібліотекарем належної кваліфікації з використання
інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному та
внутрішньому бібліотечному процесі, зусилля і кошти, що вкладаються у
створення інформаційного середовища, не принесуть належної віддачі.
Даний проект має на меті сприяти залученню усіх бібліотекарів міста до
якомога ефективнішого застосування ІКТ в їх повсякденній діяльності.

Стислий опис: Дана робота зроблена у вигляді блогу , що містить зручний
інтерфейс: слайди, що описують підвищення рівня бібліографічної
грамотності та культури читання завдяки створенню електронних
бібліотечних уроків, мультимедійного супроводу для бібліотечних заходів
(відеороликів, комп’ютерних презентацій, електронних фото колажів
тощо); швидкий доступ до інформації про наявність в бібліотечних фондах
потрібного видання завдяки створенню електронних каталогів підручників,
художньої та методико-педагогічної літератури; створення електронної
добірки сценаріїв тематичних позаурочних та виховних заходів, порад та
рекомендацій для підготовки доповідей на семінарах, конференціях,
педагогічних радах, батьківських зборах, педчитаннях тощо;
Основні завдання:
розширення інформаційного простору бібліотеки;
підвищення якості та оперативності надання бібліотечних послуг;
автоматизація внутрішніх бібліотечних процесів;
використання ІКТ для підвищення ефективності педагогічно-виховної
діяльності бібліотекаря;
формування позитивного іміджу бібліотеки КПБЛ.
Практичне застосування: може використовуватись для впровадження і
забезпечення ефективної діяльності роботи бібліотекаря.
Робота забезпечить:
 розміщення на сайті корисної інформації для користування в
роботі: нормативно-правових документів, розробок бібліотечних
заходів, добірки посилань, електронних версій програмних творів
з української та зарубіжної літератури, шаблонів документів для
бібліотечної роботи, тощо;
 залучення бібліотекарів до створення комп’ютерних презентацій
з метою подальшого їх розміщення на сайтах ПТНЗ, власних
бібліотечних блогах та електронних сторінках;
 підготовка збірки комп’ютерних презентацій бібліотечних уроків
та заходів.
Результативність:
1.
нові можливості в комплектуванні бібліотечних фондів
завдяки електронній підписці періодичних видань, доступу до
мережевих магазинів, сайтів видавництв, «онлайновим» інформаційним
ресурсам;
2.
підвищення іміджу бібліотеки КПБЛ й забезпечення її
конкурентоспроможності завдяки розширенню спектру інформаційних
послуг, саморекламі в мережі, популяризації власної діяльності шляхом
висвітлення її через мережу Інтернет (розміщення інформації про

проведені заходи, за бажанням викладення для загального ознайомлення
відповідних матеріалів на власних та інших тематичних сайтах, блогах,
електронних сторінках) тощо.
Очікуваний результат на фінішу - бібліографічні списки літератури або
Інтернет-ресурси на допомогу навчально-виховному процесу, сприяння
освіті та самоосвіті учнів, майстрів в/н, викладачів, підвищення
позитивного іміджу бібліотеки, реклама власної діяльності.

