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WEB2.0

Традиционна
библиотека

Google

Интернет

ресурси
Платени

електронни
ресурси

Лесно ли е да си библиотекар днес?

1. Библиотечно-библиографските
знания вече не са достатъчни
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2.Високотехнологичната среда изисква
развиването на нови знания и
компетентности и възпитаването на нов
тип грамотност

Лесно ли е да си библиотекар днес?



Информационната Грамотност

Библиотечно-
библиографско

обучение:
-физическа
библиотека

-инструментариум
за ползването й

-Фокусирано
върху механиката
на ползването й

Информационна
грамотност:
-Библиотека без
физически граници
-изгражда се върху
концепции
-Помага на хората да
се научат как да учат
-Помага да се
постигнат крайните
цели в изграждането
на компетентности и
знания на
образователните
програми
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Защо академичните библиотеки?

(J. Lippincott, 2006)

Защото в днешната академична среда
“….студентите се нуждаят от помощта на специалисти

с широка обща култура и сериозни познания на
новите технологии”
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Американският опит

• 80-те- ALA – Presidential Committee on Information Literacy, Патрисия
Бройвик

• Национален Форум по въпросите на Информационната грамотност
• ALA ACRL – Стандарти за ИГ за висшето образование
• Национална академия на науките, САЩ – доклад
• Регионални организации
• ALA ACRL Instruction Section
• ALA Library Instructional Roundtable
• IFLA –1993 специална секция
• ACRL – Institute for Information Literacy –immersion programs
• ALA –Information Literacy Community Partnership Initiative-програма

“21st Century Literacy Initiative”
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Проектът : “Информационна грамотност за 21 век”

• 2000/5: АУБ библиотека – проблеми при
разработването на програмата—липса на национален
форум, обучение, консултанти, програми

• 2005 - проект

• 2006 – Одобрен проект, осигурено финансиране- USAID

• World Learning – партньор

• Работна група
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Цели на проекта:

• Да се осмислим като модерни библиотекари концепцията за
Информационна грамотност/компетентност

• Да се осъзнае нуждата от култивиране на информационна
компетентност у подрастващото поколение не само сред библиотечната
общност, но и във всички групи извън тази общност, участващи
директно в определянето на политиката на развитие на българската
образователна система

• Да разберем своята отговорност и роля в изграждането на такава
компетентност и да разработим и предложим свои програми

• Да разработим национална концептуална рамка, дефинираща
основните характеристики на програмите за информационна грамотност
и да ги въведем в ежедневната си практика

• Да се въведат програмите за информационна грамотност в
общообразователните програми на всички учебни заведения

• Да препоръчаме изработване и приемане национални стандарти за

информационна грамотност
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Училищни
и университески
библиотеки

Катедри,
предлагащи

професионално
образование

IT, ???
МО, МК
НААВО

СБИР

Информационната компетентност
Национални партньори
СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ
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ОБУЧЕНИЕТО

• Обучителен семинар
– Хисаря, Октомври 24-27,2006

• Участниците
• 43 библиотекари, 28 библиотеки – ТУ, МА, университети
• Представители на IT бизнеса
• Представители на ВУЗ, предлагащи професионално библиотечно образование
• Представители на Националната Агенция за акредитация на висшето

образование

• Организатор
• World Learning



12

Обучението

• Интензивно
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Обучителите- Лиса Фитчлиф, Бет
Удуърд
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Библиотечни
програми

Теория
Определения
Терминология

Добри
Библиотечни
практики

Педагогически
похвати, работещи

методики

План за
Действие

Тактики и
Похвати

за изграждане на
партньорства

ПРОГРАМАТА
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След края....ново начало
• Участниците излязоха с общо обръщение към
МО, Съвета на Ректорите, СБИР, НААВО, и др.

• Получиха подкрепа от Сдружение “Американски
опит за библиотеките”

• Национална конференция

• Бъдещи проекти?
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Бъдещето започва днес....

• План за действие
• Национална програма
• Национални стандарти
• Национални проекти
• Основна цел на професионалната
общност

• ......Една възможна и постижима цел


