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Интернационализация в областта на
библиотечно-информационните науки

• изграждане на международни връзки
• интердисциплинарни мрежи
• отвореност за иновативни идеи
• отвореност за компетенции на младите
библиотечно-информационни
специалисти



Институции участнички от Полша, 
Германия, Холандия, Литва, България...









Цели на семинара

• Споделяне на впечатления за мястото на ИКТ в
ежедневието на младежите и в процеса на обучението
им (придобиването на знания и умения); 

• Обсъждане на познанията и готовността на младежите
от различните националности, включени в проекта, за
изграждането на общо европейско семейство;

• Изразяване на лична позиция и иницииране на
действия и чувство за лична отговорност при
обединяването на Европа;



Основните цели на семинара
/продължение/

• Споделяне на впечатления от младежи, участвали в
програми за мобилност, за страните, живота на
младите хора, формите на обучение и
организацията на свободното им време;

• Създаване на трайни контакти и трупане на опит в
неформалното, както и в професионалното
общуване на младежите на международно ниво;

• Представяне на дейности и програми на
Европейския съюз, подпомагащи създаването на
мобилни, креативни и отговорни личности;



Основните цели на семинара
/продължение/

• Обсъждане достъпността на информацията от
и за Европейския съюз;

• Очертаване на бъдещи конкретни проекти за
сътрудничество с участващите страни в
младежката среща с оглед пълноправни
партньорства в рамките на Европейския съюз.



Принципи на семинара

• “Студенти за студенти”

• Алтернативни форми на комуникация и работа –
уъркшопове, работа в екип, устни и писмени
презентации, брейнсторминг, ролеви игри, 
представяния, изложби и инсталации, работа по
отделни случаи по общи теми в областта на
информационното общество.









Принципи на семинара - продължение

• Интеркултурни инициативи – национални
вечери на всяка от участващите групи: игри, 
фолклорни песни и танци, състезания, 
дегустиране на традицонна национална кухня, 
екскурзии за опознаване на местната култура и
природа в страната-домакин, водни и групови
спортове и др.











Темите на ISSS

• Информационна и комуникационна политика –
приложения на библиотечно-информационната
работа, електронно правителство, Електронна
Европа, интеграция на националното и европейско
законодателство по отношение на информационното
общество и др.

• Култура и културно наследство – ролята на
културата; мястото на културата във виртуални и
реален живот на младите хора; репрезентация на
младежката култура; културни тенденции
(мултикултурализъм, глобализация, локализация, 
запазване на национална идентичност) и др.



Темите на ISSS

• Дигитализация – комбиниране на социални и
технологични аспекти в дигитална среда; опазване на
културното наследство чрез дигитализиране; 
дигитално съдържание на културни проекти за
чуждестранни туристи и др.

• Младите професионалисти в Европа – виртуална
европейска идентичност; информационните
специалисти в Европа, работещи в мрежа; 
информация за Европейския съюз и др. 



Теми на семинарите през
последните години

• Tradition Meets Future @: Hannover 2002 Interpersonal 
communication in times of e-mailing, e-teaching and e-
learning”) - Германия, 13-22. юли 2002;

• Information on European Union: the way it is, the way it 
should be – Завоя, Полша, 2003 ; 

• Young People and Information and Communication 
Technologies (ICT) in Enlarging Europe - Китен, 
България, 13–22. юли 2004 ;

• Cultural Communicating and Digital Environment (Culture, 
Communication and Information technologies) -Дубингяй, 
Литва, 24-31. юли 2005 



Международна лятна
преподавателска среща- ITSM

• качество на БИН образованието в Европа
• качество на учебните програми и преподаването
• системата за трансфер на кредити, 
• схеми за осъществяване на преподавателска и
студентска мобилност

• междуинституционално сътрудничество
• продължаващо цял живот образование
• е-обучение и tele teaching – предимства и недостатъци
• Болонски процес и пр.





Анализ на резултатите от
международните студентски летни

семинари
/Комуникационен аспект/

групови дискусии
комуникация лице в лице

усъвършенстване на познанията по
английски език

неформално общуване извън класната стая



Ценност на постигнатите резултати
• Стимулиране на креативност, желание за изява, 
комуникативни и организационни умения в
участниците на принципа „студенти за студенти”;

• Провокиране на активно студентско участие в
развитието на академичната общност чрез
сътрудничество с преподаватели и университетски
служители;

• Използване на възможностите за неформална
комуникация и съвместни дейности за премахване на
културни стереотипи и бариери;

• Опознаване културата и традициите на „другия”;
• Осигуряване на дълготрайно академично
сътрудничество.



ISSS – фактор за личностно и професионално
изграждане, за самоизява и реализация

благодарение на:

• Следването на принципите на доброволност и
приемственост;

• Поемане на отговорности по организацията на такава
мащабна международна инициатива;

• Изграждане на умения за работа в екип;
• Изграждане на умения за представяне на идеи и
научни текстове пред интернационална публика;

• Постигане на по-високи самоувереност и
самочувствие;

• Натрупване на знания за други страни, култури и
манталитет.















Спортни състезания









Опознаване на страната-
домакин – хора и история

Екскурзии
Пътувания

Приключения













Международните студентски
летни семинари ISSS

принос към европейската интеграция



Благодаря за вниманието!

Повече за ISSS:

http://transfer.ik.fh-hannover.de/
ik/ik_inter/somsem/stusose0.htm


