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С ьогодні нікого не треба переконувати в перевагах та необхідності впрова-дження інформаційно-комп’ютерних техноло-гій у практику роботи будь-якої сучасної біб-ліотеки, в тому числі і шкільної. Вже з кінця ХХ століття у бібліотечній справі почали від-буватися значні інформаційні, технічні й тех-нологічні зміни, що обумовили електронну обробку документів, починаючи з їх комплек-тування і закінчуючи наданням користува-чам. Складно уявити сучасну бібліотеку без Інтернету, електронної пошти та інших нова-цій. У сфері бібліотечно-інформаційної діяль-ності спостерігається тенденція функціону-вання “бібліотеки без кордонів”. Нині бібліо-тека тісно поєдналася із всесвітнім інформа-ційним простором. Інтернет активізував зв’я-зки між базами даних і зробив їх доступними широкому колу користувачів, практично дав змогу миттєвого доступу до каталогів та ресу-рсів будь-якої бібліотеки. Одним із напрямів впровадження інформа-ційно-комунікативних технологій у нашій бібліотеці є створення власних електронних ресурсів із метою опера-тивного бібліотечно-інформаційного забезпечення потреб освітнього прос-тору міста. Перш за все, у бібліотеці створено електронний каталог на бібліотечний фонд. Крім того, на базі нашого ката-логу існує Зведений електронний ка-талог провідних бібліотек міста. Це дає змогу здійснити пошук як конкре-тної книги, так і за темою, легко знай-

шовши, в якій бібліотеці міста знаходяться необхідні матеріали.  До процесу створення власних електронних каталогів долучились і шкільні бібліотеки: Пе-рша українська гімназія імені Миколи Аркаса, гімназії № 3, 4, Миколаївський муніципальний колегіум, економічний ліцей № 2, юридичний ліцей, Академія дитячої творчості, загальноос-вітні школи № 3, 19, 24, 28, 42, 46, 51, 56, спеціа-лізована загальноосвітня школа №22. До речі, в Зведеному каталозі представлені повні тексти методичних розробок Науково-методичного центру управління освіти. Наш досвід та технічні можливості дозволяють виставити на сайті будь-які повні тексти ма-теріалів, у тому числі і тих освітніх установ, які сьогодні ще зробити цього не можуть, але зацікавлені в тому, щоб про них знали та мог-ли скористатися їх досвідом.  Візитною карткою бібліотеки є сайт – www.library.mk.ua, добре знаний не тільки освітянами міста. 
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Крім електронного каталогу на сайті пред-ставлені всі ресурси: 
• Нові надходження за кожний місяць 
• Щорічна передплата як українських, так і російських видань 
• Видання бібліотеки 
• Інформаційно-дозвіллєві заходи. Заслуговують на увагу тематичні Віртуаль-ні виставки, які ми започаткували у 2007 році. Наприклад: 
• Методи ефективного управління навчаль-ним закладом 
• Школа класного керівника 
• Педагогіка: наука і мистецтво 
• Довідкові видання – шлях у Країну знань 
• Краєзнавство Миколаївщини 
• Дошкільна освіта – від експерименту до впровадження 
• Початкова школа: досвід, проблеми, знахі-дки. Це далеко не повний перелік назв віртуаль-них виставок, які презентують нові надхо-дження до бібліотеки та, на наш погляд, мо-жуть бути необхідними чи цікавими широко-му загалу користувачів у цілому й освітянам зокрема. Ми маємо можливість надавати таку послу-гу, як “електронна доставка документів”, тоб-то сканування та надсилання електронною поштою матеріалів із фонду бібліотеки на за-мовлення (в обсязі, що не порушує авторсько-го права). Вчителі міста також активно корис-туються електронною бібліографічною довід-кою. Цією послугою можуть скористатися не тільки освітяни міста Миколаєва, а й області. Електронною поштою здійснюється замов-лення підбору літератури на конкретну тему, бібліотека електронною поштою надсилає виконану довідку. У бібліотеці користувачам надається безко-штовний доступ в Інтернет, у тому числі Wi-Fi (радіо-інтернет). Впровадження ІКТ в практику роботи біб-ліотеки стало можливим завдяки наполегли-вій роботі колективу. Нові інформаційні пос-луги вимагали нових знань, оволодіння сучас-ною технікою. З цими завданнями працівники бібліотеки з честю справилися, що було від-значено: 

• дипломом “Інноватика в освіті Украї-ни” (Міністерство освіти і науки України та Національна академія педагогічних наук України); 
• 1 місце в номінації “Кращий сайт спеціа-льної бібліотеки” (Міністерство культури України та Українська бібліотечна асоціа-ція); 
• почесною відзнакою Української бібліоте-чної асоціації “За відданість бібліотечній справі” нагороджена директор бібліотеки Т.І. Роскіна; 
• перемогою у Всеукраїнському конкурсі літературних творів бібліотечних праців-ників, здобув провідний методист О.С. Зімін. Інформаційне суспільство потребує нового ставлення до шкільної бібліотеки. Тому крім впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, ще одним важливим напрямом нашої діяльності є організація методичної роботи зі шкільними бібліотеками міста: на-дання консультативної, практичної допомоги, організація підвищення кваліфікації праців-ників шкільних бібліотек спільно з науково-методичним центром управління освіти.  Ця діяльність стала предметом розгляду та обговорення на Міжнародній науково-прак-тичній конференції “Тенденції розвитку шкі-льних бібліотек в інформаційному суспільст-ві”, яка відбулася на базі нашої бібліотеки у жовтні 2008 р. Колеги з Росії, Білорусі, Украї-ни відзначили нашу системну, спільну з управлінням освіти, науково-методичним центром, керівництвом шкіл, плідну роботу щодо організації діяльності шкільних бібліо-тек. Розпочинали ми роботу у цьому напрямі з підготовки питань про стан діяльності шкіль-них бібліотек для розгляду на Міжвідомчій раді з питань культури і освіти при обласній державній адміністрації, на колегії управлін-ня освіти, виступів на семінарах та нарадах директорів шкіл. Завжди наголос ставився на необхідності комп’ютеризації шкільних біблі-отек та поповненні їх новими книгами. Спільно з асоціацією шкільних бібліотека-рів започатковано такі проекти: 
• Зведений електронний каталог шкільних бібліотек міста Миколаєва; 
• “Легендарные имена в истории Николаев-щины” (спільно з видавництвом І. Гудим); 
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• педагогічна читальня імені А. Топорова; 
• школа бібліотечної майстерності. Розвитку професійної компетентності шкі-льних бібліотекарів сприяє участь у Всеукра-їнських фахових конкурсах: “Живи, книго!”, “Шкільний бібліотекар”, “Шкільна бібліотека”. Миколаївські бібліотекарі неодноразово були переможцями та лауреатами різноманітних конкурсів. Сьогодні шкільні бібліотеки нашого міста одна за одною стають сучасними бібліотечно-інформаційними центрами у своїх навчальних закладах. Бібліотеки оснащуються новими меблями, комп’ютерами з підключенням до Інтернету. В таких бібліотеках знімається гос-трота в питаннях пошуку інформації для під-готовки до уроків. Але необхідність у друко-ваному виданні, чудово оформленій дитячий книзі залишається дуже актуальною. У зв’язку з цим Миколаївська асоціація шкі-льних бібліотекарів ініціювала проведення фестивалю “Школа. Бібліотека. Читач” до Між-народного дня шкільних бібліотек (жовтень 2009). У його рамках було проведено: 
• соціологічне дослідження серед учнів, учителів предметів соціально-гуманітар-ного циклу та літератури, шкільних біблі-

отекарів з метою виявлення їхньої думки на предмет забезпечення літературою за шкільною програмою;  
• конкурс читачів на презентацію своєї улюбленої книги, прочитаної на літніх канікулах “Літній бестселер”; 
• “круглий стіл” із залученням представни-ків міської влади, депутатського корпусу, видавництв, підприємців, усіх, від кого залежить вирішення питання виділення коштів на систематичне поповнення фон-дів шкільних бібліотек. У результаті міською громадою виділено 20 комп’ютерів і 100 тис. грн. на комплекту-вання літературою шкільних бібліотек, у шко-лах з’явилася нова техніка, підключення до мережі Інтернет і бажання шкільних бібліоте-карів навчатися нової справи. Це дає нам підстави і надалі організовува-ти роботу науково-педагогічної бібліотеки у напрямі сприяння становленню шкільних біб-ліотек як сучасних інформаційно-комуніка-ційних центрів у навчальних закладах. Споді-ваємося, що робота з бібліотечно-інформа-ційного забезпечення освітнього процесу впливає на підвищення якості освіти в рідно-му місті.  
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