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Немската библиотека – водач в 
информационната „джунгла”: немски 
стратегии и стандарти за повишаване на 

информационната грамотност на 
потребителите

Милена Миланова, Красимира Ангелова
Катедра Библиотекознание, научна 

информация и културна политика, СУ „Св. 
Кл. Охридски”
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Обучението по информационна грамотност 
в Германия

n Традиции и тенденции
n Влияния
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Фактори за промяна на подходите в 
обучението на потребителите в Германия

n Теорията за учебните програми и планове,
n Англо-американския модел за информационна 
грамотност,

n Ориентацията към мотивиращо и активиращо 
преподаване, насочено към и съобразено с 
обучавания,

n Методите и техниките за он-лайн обучение.
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Основни характеристики на обучението по 
информационна грамотност в Германия

n функционален подход
n модулен принцип
n степенуване обема и сложността на 
програмите
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1.1 Първоначална ориентация:

Запознаване с библиотечните ресурси
1.2 Първоначална ориентация:
Библиотечни каталози, OPAC

2.1 Информационно издирване:
Библиографски указатели;

Опростено търсене

3.1 Информационно издирване
в Интернет: Библиографски

ресурси в Интернет

3.2 Информационно издирване
в Интернет: Стратегии за
информационно търсене

5. Поръчка и доставка на документи:
междубиблиотечно заемане, електронна

доставка на документи

2.1 Информационно издирване:
Сложно търсене;
Предметно търсене

4.1 Специализирана информация:
Печатни и електронни библио-
графски източници/бази данни

4.2 Специализирана информация:
Специализирани източници в 
Интернет – електронни списаня,
електронни книги, форуми

Образователна пирамида “Информационна 
грамотност” 
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Следвани англо-американски модели 
за информационна грамотност

n модел на Айзенберг/ Берковитц, наречен 
“Шест основни умения” (Big6 Skills : 
http://www.big6.com) 

n модел Култау “Процесът на 
информационно издирване” (1993) 

http://www.big6.com)
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Динамичен модел на информационната грамотност
Dynamisches Modell der Informationskompetenz (DYMIK)
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Обучителна система “Информационна 
грамотност”
(“Lernsystem Informationskompetenz” – LIK)

n представя концептуална основа за обединяване 
на методи и цели между библиотеки и 
училища

n използване на индивидуалните тематични 
интереси и/или проблеми като отправна точка 
за стимулиране процесите на обучение

n усвояването на информационни 
компетентности се интегрира със съдържание 
от различни научни области 
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Онлайн обучение по информационна 
грамотност

n онлайн-ръководства по информационна 
грамотност
n LOTSE (Мюнстер)
n DISCUS (Хамбург-Харбург)

n модули за електронно обучение по 
информационна грамотност, достъпни чрез 
платформи като
n ILIAS
n CampusOnline
n Moodle и др.
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Инициативата “Teaching library” в 
Германия

n Създаване на национален Интернет портал
www.informationskompetenz.de

n Споразумение между Сдружението на 
немските библиотекари (Verein Deutscher
Bibliothekare) и Сдружението на немските 
висши училища (Deutscher Hochschulverband) 
относно изграждането на информационна 
грамотност в университетите 

http://www.informationskompetenz.de
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Характеристики на учебните програми 
по информационна грамотност

n Интегрирани курсове в учебните програми

n Факултативни дисциплини 

n Отделни кратки обучителни модули

n Лекции в рамките на основни преподавани 
научни дисциплини
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Характеристики на учебните програми 
- продължение

n Преподаватели

n Формат

n Нива на обучение:
n Въвеждащ курс (1. ниво)
n Надграждащ курс (2. ниво)
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Немски стандарти за информационна 
грамотност

n Функции:
n Уточняване на учебното съдържание, което трябва да бъде 
обхванато,

n Ориентиране на обучаваните в учебните дейности,
n Доразвиване и доусъвършенстване на образователни 
концепции и отделни учебни курсове/дисциплини,

n Прозрачност на предлаганите учебни програми по 
информационна грамотност,

n Координация на учебните курсове по информационна 
грамотност в рамките на обучението в отделните 
специалности,

n Коопериране с преподавателите по изучаваните дисциплини 
в рамките на една учебна програма.



15

Немски стандарти за информационна 
грамотност на студентите

1. Информационно грамотните студенти осъзнават и 
формулират информационните си потребности и 
определят вида и обхвата на необходимата информация.

2. Информационно грамотните студенти си осигуряват 
ефикасен достъп до необходимата информация.

3. Информационно грамотните студенти оценяват 
намерената информация и извори и ги подбират според 
своите нужди.

4. Информационно грамотните студенти ефективно 
преобразуват придобитите знания и ги предават на други 
потребителски групи със съответните технически 
средства.

5. Информационно грамотните студенти осъзнават своята 
отговорност при използването и предаването на 
информацията.
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Стандарти за осигуряване качество на 
обучението по информационна грамотност

n Концепция за обучение 
n Изисквания към преподавателите
n Изисквания по отношение на учебните 
помещения

n Изисквания по отношение на технологично 
оборудване

n Изисквания към подготовката на занятията
n Маркетинг на образователните дейности 



17

Немските библиотеки = водачи в 
информационната “джунгла”
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Нека ги 
последваме!

J
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Благодарим Ви за вниманието!

За въпроси и коментари може да ни 
пишете:

krasiangelova@yahoo.com
milanovamilena@yahoo.com

mailto:krasiangelova@yahoo.com
mailto:milanovamilena@yahoo.com

