
СИСТЕМАТА ОТ УРОЦИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА
ГРАМОТНОСТ И КУЛТУРА НА УЧЕНИЦИТЕ В ОСНОВНОТО

УЧИЛИЩЕ

Таня Стойчева - ОУ "Алеко Константинов", Пловдив
        
        Живеем  в  21  век  –  века  на  информацията,  на  изграждане  на  информационно
общество и стремеж към обучение през целия живот. Това изисква бързо  ориентиране
в огромния информационен поток, което може да бъде постигнато само, ако отделният
човек  притежава  необходимата  за  това  информационна  грамотност  и  култура.
Формирането  на  информационна  грамотност  и  култура  започва  още  в  семейството  и
продължава през целия активен живот на човека.  В тази посока решаваща роля трябва
да  имат  библиотекарите.  Формирането  на  умения  у  учениците  да  търсят  и  намират
необходимата  им  информация  е  продължителен  процес,  който  изисква  овладяването
на  редица  знания  и  придобиването  на  практически  опит  в  тази  посока.  Процесът  на
изграждане  на  такава  култура  започва  с  усвояване  на  библиотечно-библиографските
знания и грамотност, които дават възможност на потребителите лесно да се ориентират
във фонда и справочния апарат на библиотеката. На базата на тези знания се изгражда
и читателската култура. Това са знанията, уменията и навиците, необходими на читателя
за правилен избор на книги, за пълноценно възприемане произведенията  на  печата.  От
тук нататък идва ред за надграждане на възможности за работа с електронни каталози,
бази данни и т. н.

За  да  бъдат  усвоени  необходимите  знания  за  придобиване  на  информационна
грамотност  у  всеки  човек,  основите  трябва  да  бъдат  поставени  още  в  основното
училище.  Това  се  постига  чрез  система  от  уроци  на  различни  теми,  съобразени  с
възрастовите особености на учениците и програмите по български език и литература за
съответния клас. На този етап на обучение можем да говорим по-скоро за придобиване
на  библиотечно-библиографска  грамотност,  защото  всяко  обучение  трябва  да  е
изградено на принципа от по-простото към по-сложното.

Системата  от  уроци  за  придобиване  на  библиотечно-библиографски  знания  и
култура сред учениците І – VІІ клас в библиотеката при 21 ОУ „Алеко Константинов” има
няколко цели:

1.Учениците  да  придобият  умения  за  самостоятелно  ориентиране  във  фонда  на
библиотеката.

2.  Да  търсят  и  намират  необходимата  им  информация  чрез  използване  на
речници, енциклопедии и др. видове справочници, каталози и картотеки.

3. Сами да  изготвят  библиографски  справки  по  интересуващи  ги  теми,  да  ползват
критическа литература.

4.  Да  се  научат  сами  да  избират  интересно  за  тях  четиво  чрез  познаване
елементите  на  книгата:  заглавна  страница,  съдържание,  предговор,  анотация,
илюстрации.

5. Да вдъхне у учениците любов към книгата и създаване на необходимост у тях от
системно четене през целия живот.

Смятам, че придобиването на библиотечно-библиографска грамотност ще даде на
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децата увереност за самостоятелно използване на различни източници на информация,
което  подпомага  и  пълноценното  усвояване  на  знанията  по  различните  учебни
дисциплини.

За провеждането на уроците в началото на всяка учебна година се изготвя график,
предварително  уговорен  с  отделните  преподаватели,  съобразен  с  учебната  програма
за всеки клас.

Определянето на темите за тези уроци е  пряко  свързано  с  учебните  програми  по
български  език  и  литература  за  всеки  клас.  Условно  могат  да  бъдат  представени  като
теми от І ниво и теми от ІІ ниво. Това деление се налага от самите програми. Там всички
урочни  единици  са  представени  по  този  начин  –  темите  от  І  ниво  задължително  се
преподават, а тези от ІІ  ниво са предоставени за избор от преподавателя – той решава
кои  да  включи  в  годишното  си  разпределение  и  кои  не.  Затова  и  темите  за
библиотечно-библиографска  грамотност  от  ІІ  ниво  могат  да  бъдат  включени  само,  ако
съответният учител желае това. Веднага трябва да  кажа,  че  работата  на  библиотекаря
може  да  бъде  ефективна  само,  ако  работи  в  екип  с  началните  учители  и
преподавателите  по  български  език  и  литература  в  среден  курс.  Успеем  ли  да  ги
убедим,  че  тези  уроци  са  важни  за  интелектуалното  развитие  на  подрастващите  и
покажем  професионализъм  в  работата  си,  ще  ни  бъде  предоставена  възможност  да
проведем уроците по всички теми и във всички класове.

Аз  работя  като  училищен  библиотекар  16  години,  като  11  от  тях  бяха  в  едно
квартално  училище,  а  последните  5,  в  едно  от  най-авторитетните  основни  училища  в
Пловдив. В първо училище библиотеката беше на голяма почит и уважение,  с изградени
традиции  за  съвместна  работа  между  библиотекар  и  учители.  Трябваше  само  да
продължа  напред.  Но  много  бързо  осъзнах,  че  работата  с  децата  и  ефективното
провеждане  на  предвидените  уроци  изискват  и  познания,  които  аз  нямах  –  наложи  се
веднага  да  се  заема  с  придобиването  на  знания  в  областта  на  педагогиката  и  
дидактиката, за да бъда максимално полезна на своите читатели. Всеки учебен час има
определена  структура,  която  трябваше  да  знам.  Необходимо  се  оказа  да  разширя  и
психологическата  си  подготовка  за  пълноценно  общуване  както  с  учениците,  така  и  с
учителите. Разбира се всичко това трябваше да става в процеса на работа.

През  2002  г.  Започнах  работа  в  училище  „Ал.  Константинов”  –  библиотеката  и
нейната работа далеч не бяха на нивото на учебното заведение.  В  началото  дейността
ми  във  всички  посоки  на  нашата  работа  беше  истинско  професионално
предизвикателство  –  никой  не  беше  и  чувал  за  уроци  за  придобиване  на
библиотечно-библиографска  грамотност  или  за   каквито  и  да  било  уроци   в
библиотеката  –  тя  е  била  рядко  посещавано  място  както  от  учениците,  така  и  от
учителите.
        Първото,  което  направих  беше  да  помоля  председателя  на  Методичното
обединение на началните учители да ми отделят време на предстоящо заседание,  за да
им обясня как и в какво виждам  съвместната  ни  работа,  какви  са  целите,  които  съм  си
поставила и как виждам тяхната реализация.
        На  заседанието  началните  учители  ме  слушаха  с  интерес,  но  и  с  неприкрито
любопитство. Показах им темите на уроците за библиотечно-библиографска грамотност
и  изказах  мнение,  че  всички  часове  по  извънкласно  четене  могат  да  се  провеждат  в
библиотеката, защото ще са разнообразни и полезни за децата, а и това ще спомогне да
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се изгради у тях навик да влизат често в библиотеката. Това от своя страна предполага
и по-лесно приучаване към системно четене. Аз лично смятам, че мисията на училищния
библиотекар  е  да  вдъхне  у  децата  любов  към  книгата,  да  се  превърне  четенето  в
необходимост и удоволствие за всяко дете.
        За съжаление, изпълнението на тази важна цел не е изцяло в наши ръце.  Колкото и
усилия да полагаме, каквито и  методи  да  използваме  съвместно  с  учителите  или сами,
резултатът е незадоволителен, ако  нямаме  подкрепата  на  семейството.  Ако  в  дома  на
едно дете няма домашна библиотека, ако то не вижда родителите си с книга в ръка, ако
не  му  се  четат  книжки  още  от  най-ранна  възраст,  учениците  сравнително  рядко
придобиват навика за системно четене. В най-добрия случай четенето спада около пети
клас, когато няма учител, който да следи четенето на детето и да настоява да го прави.
Разбира се винаги има и щастливи изключения.
        По същия начин разговарях и с преподавателите по български език и литература в
среден  курс.  Там  нещата  тръгнаха  по-трудно  –  в  очите  им  се  четеше  по-скоро
недоверие.  Постепенно,  с  всеки  следващ  урок  съвместната  работа  ставаше  все
по-ефективна.  Вече  не  стои  въпросът  дали  тези  уроци  да  се  провеждат  или  не.  Дори
когато  има  грипни  ваканции  и  часовете  не  достигат,  се  прави  уговорка  с  класните
ръководители  да  се  използва  часа  на  класа,  но  да  не  останат  непроведени  часове  в
библиотеката.
        Повече  усилия  полагам  за  децата  от  начален  курс,  защото  там  се  изграждат
основите на желанието и навика за системно четене.  Ако в тази възраст не се приучат,
всички по-късни усилия са обречени на провал.
        Запознаването  ми  с  първокласниците  става  още  на  първия  учебен  ден  –  15
септември.  Идват  в  библиотеката  за  първия  си  урок  „Екскурзия  в  библиотеката”.
Говорим  за  това  що  е  то  библиотека,  каква  е  разликата  между  библиотека  и
книжарница,  показвам  къде  са  подредени  малките  книжки,  които  те  ще  вземат  в  ръце
като  се  научат  да  четат,  говоря  за  книгата  като  безценно  богатство,  като  най-верен
приятел, който може да ги понесе мислено на крилете си на пътешествие към непознати
и далечни галактики, към модерни градове,  непроходими гори или в  мрака  на  морските
дълбини, да ги върне в далечни епохи и цивилизации.
        Вторият урок за първокласниците е на 1 март, наречен „Баба Марта  в  училищната
библиотека”.  Той  е  с  познавателен  характер.  На  него  се  запознават  с  традициите  на
народа ни във връзка с този български празник, а Баба Марта предизвиква възторга им
с  неочакваната  си  поява.  Вързва  им  мартенички,  а  децата  я  поздравяват  с  песни  и
стихове.  В  знак  на  благодарност  тя  им  разказва  легенда  за  мартеницата.  На
„изпроводяк”  ги благославя да са живи и здрави и  им  заръчва  да  сложат  мартеничките
под камък или да ги хвърлян по посока на слънцето, когато видят първия щъркел.
        Третият урок за първокласниците се провежда в третата седмица  на  месец  март,
когато  приключват  с  буквара  и  вече  могат  да  четат.  Това  за  мене  е  най-важният  урок,
който  е  свързан  с  много  време  за  подготовка.  На  този  урок  те  стават  читатели  на
библиотеката,  запознават  се  с  основните  правила  за  нейното  ползване  и  получават
първата  си  библиотечна  книжка.  За  да  запомнят  за  дълго  този  важен  момент,  урока
протича  като  тържество,  което  съм  нарекла  „Вече  сме  читатели”.  В  него  има  двама
водещи, Червена шапчица и Ежко Бежко,  появява се момиче в дълга официална рокля
и с корона на главата, върху която е нарисувана разтворена книга и обяснява на децата,
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че тя е книга, излязла от лавиците на училищната библиотека, превърнала се е в човек и
е  дошла  да  ги  поздрави  послучай  първото  им  идване  в  библиотеката.  Изказва  гореща
молба към тях да я пазят чиста и здрава. Цялото тържество е насочено към ползата от
четенето  и  опазването  на  книгите.  За  добрата,  тържествена  атмосфера  допринасят
веселите  песни.  Сценарият  на  тържеството  се  изпълнява  от  деца  в  среден  курс,
членове  на  учредения  клуб  „Приятели  на  книгата”,  който  функционира  към  училищната
библиотека. 
        Във  втори  клас   се  провеждат  два  урока  за  библиотечно-библиографска
грамотност.  Единият  е  свързан  със  запознаването  на  учениците  с  правописен  и
тълковен речник – какво представляват, как са  подредени,  как  се  използват   и  за  какво
ни служат.   Урокът  завършва  с  практическо  занимание  за  търсене  на  думи  в  речника
под формата на игра – състезание, в която децата се разделят на групи, според броя на
наличните речници. Всяка група, намерила първа търсената дума получава поощрителна
награда от типа на илюстрован картонен разделител за книги. Това е урок от първо ниво
 – в програмата по български език и литература.
        Вторият  урок  е  на  тема  „Хигиена  на  четенето.  Елементи  на  книгата.  Читателски
дневник.  Избор  на  четиво.”  Този  урос  съм  направила  във  вид  на  презентация,  защото
малките деца възприемат по-лесно, когато урокът е онагледен. Това е урок от ІІ ниво.
        В часовете по извънкласно четене поне три пъти в годината се разглеждат,  четат и
коментират  читателските  дневници,  а  учителите  ги  преглеждат  всеки  месец.
Обсъждането на читателските дневници се прави  до  четвърти  клас.  Децата  свикват  да
мислят върху прочетеното,  а  и  това  е  възможност  да  се  следи  кое  дете  колко  книги  е
прочело в изминалия период.
        В трети клас уроците също са два – един от І  и един от ІІ  ниво. Първият  урок е
посветен на речниците.  Към разгледаните във ІІ  клас правописен и тълковен речник  се
прибавят  синонимен,  правоговорен  речник  и  речник  на  чуждите  думи.  И  това  занятие
завършва  с  практическо  занимание  под  формата  на  състезателна  игра  за  най-бързо
намерени думи в новоизучените речници.
        Вторият урок е на тема „Що е  каталог?  Видове  каталози.  Описание  на  книгата  за
каталога. Каталогът в нашата библиотека.” Урокът е във вид на презентация и завършва
с представяне на каталога в библиотеката, който е електронен,  и начините за търсене в
него  и  представяне  на  възможностите  за  издирване  на  информация.  Този  урок  ми
показа,  че  тази  форма  за  представянето  на  новите  и  трудни  за  учениците  знания  по
библиотечно-библиографска  грамотност  е  удачна  и  интересна  за  децата,  по-нагледна,
по-лесна  за  усвояване.  Според  мене,  това  е  най-удачният  вариант  на  урок  поне  за
учениците в основното училище. Затова смятам, че за следващата учебна година всички
уроци ще бъдат представяни по този начин в нашата библиотека.
        В четвърти клас темите също са по една от І  и една от ІІ  ниво. Първата тема е
„Научно-популярна литература. Детските енциклопедии и как да издирваме информация
в тях”. Най-напред накратко припомням за наученото във ІІ и ІІІ  клас за речниците,  за да
мога  да  направя  сравнение  между  двата  вида  справочници.  Обяснявам  видовете
енциклопедии, но се спирам подробно само на детските.
        Вторият  урок  съм  наресла  „Книгата  –  велико  откритие  на  човечеството”.
Запознавам  учениците  с  „древните  книги”  –  материали,  които  най-често  са  използвани
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за писане. След това говоря за ръкописната книга и накрая достигам до книгопечатането
и неговото значение за бързото увеличаване разпространението на книгите. Обяснявам
разликата между ръкописна и печатна книга и завършвам с  българското  книгопечатане.
Това  е  материя,  която  децата  слушат  с  удоволствие,  защото  им  звучи  почти  като
приказка. Обикновено задават много въпроси, а често и споделят неща, които те самите
са прочели в тази връзка.
        В пети клас по новата учебна програма е включен урок,  който не присъстваше до
сега – „Подбор на информация. Работа със справочници”.  Според мене тази тема идва
малко  рано,  защото  на  тази  възраст  децата  малко  трудно  възприемат  видовете
справочници  и  техните  особености,  затова  подхождам  към  темата  чрез  познатите  им
вече  речници  и  детски  енциклопедии,  разглеждани  в  четвърти  клас.  В  този  урок  за
първи път говорим и за издирване на информация в Интернет.
        Вторият  урок  е  „Лексикологията  като  наука.  Речниково  значение  на  думите.
Работа  с  различни  видове  речници”.  В  по-голямата  си  част  урокът  е  практически  –  за
използване на различните речници. Новият речник е  Фразеологичен  речник,  тъй  като  е
включен  в  учебната  програма.  Децата  се  разделят  на  групи,  за  да  се  работи  с
различните видове речници.  Всяка  група  изпълнява  определени  задачи.  Упражнението
се провежда под формата на състезателна игра.
         Интересното и новото при V клас е фактът, че и двата урока са от първо ниво.
        

         Шести  клас  –  има  две  теми  –  една  от  І  и  една  от  ІІ  ниво.  В  цялата  учебна
програма за V и VІ  клас има много еднакви учебни единици. Това е така, защото V клас
учи  по  новата  учебна  програма,  а  VІ  –  по  старата.  Темата  от  І  ниво  е  „Научен  текст.
Източници  за  научна  информация”.  Тук  наред  с  книжните  носители  на  информация
представям и възможностите за търсене в Интернет. Разбира се,  обяснявам, че строго
научната и нова информация не може да се придобие безплатно. Но за тяхната възраст
такава не е и нужна. Говоря за възможните начини за издирване на подходящата за тях
информация. Обикновено тази част от урока минава като дискусия, защото учениците и
сами знаят да го правят до известна степен.
          Урокът от ІІ ниво – „Работа с книгата” обикновено се провежда в един от часовете
на  класа.  Урокът  преминава  като  обобщение  на  всичко,  научено  до  момента  за
видовете справочници и работата с тях, подредбата на фонда в библиотеката, видовете
четене и в кои случаи се прилага.
          Седми клас  – тук  също  са  предвидени  две  теми.  От  І  ниво  е  отново  тема  за
речниците,  като обобщение на  всички  изучени  дотук  речници  и  практическо  занятие  за
работа  с  фразеологичен  речник.  По  време  на  урока  се  старая  да  дам  възможност  на
всеки ученик да работи с речника.
          Темата  от  ІІ  ниво  е  „Библиография.  Библиографски  издания.  Изготвяне  на
библиография  по  тема”.  Обяснявам  на  учениците  накратко  що  е  то  библиография,
видовете библиографски издания и отделям най-много време на практическо изготвяне
на  библиография  по  тема.  Тук  говорим  и  за  картотеките  в  библиотеката,  които  им
помагат  при  библиографското  издирване.  Отделям  време  да  кажа  накратко  и  за
работата  с  критическа  литература,  тъй  като  е  полезно  за  тях.  Представям  им  и
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периодиката, подходяща  за  възрастта,  която  може  да  им  помогне  при  подготовката  им
за часовете  по  литература  и  помагалата,  които  библиотеката  притежава  по  различните
учебни предмети.
          С  казаното  до  тук  изчерпваме  темите,  предвидени  за  придобиване  на
библиотечно-библиографска  грамотност,  но  не  изчерпваме  уроците,  провеждани  в
библиотеката.  Както  вече  споменах  ,  една  от  целите  в  работата  ми  с  учениците  е
изграждане на трайни навици за четене и любов към книгата. За постигането на тази цел
в начален  курс  се  провеждат  редица  уроци,  предвидени  в  програмата  като  часове  по
извънкласно  четене.  Те  са  различни  по  съдържание  и  вид  с  цел  да  бъдат  
нестандартни,  за  да  предизвикват  интерес  към  книгата  и  да  приучат  децата  често  да
посещават  библиотеката,  като  изпитват  удоволствие  от  присъствието  си  в  нея,  да  се
чувстват комфортно и уютно. При учениците  от  ІІ  клас  часовете  понякога  минават  като
състезание  по  изразително  четене  на  непозната  приказка  или  най  –  увлекателно
преразказан  откъс  от  прочетена  такава,  друг  път  протичат  като  представяне  на  автор,
произведение  от  който  е  изучавано  в  часовете.  Показвам  на  децата  и  всички  негови
книги,  които  библиотеката  притежава  от  този  автор  и  прочитаме  откъс  от  неизучавано
произведение.  В  други  часове  прочитаме  и  коментираме  написаното  в  читателските
дневници. 
          В ІІІ и ІV клас часовете също минават с представяне на отделни автори, но правим
и часове,  наречени  „Театър  на  детската  фантазия”.  Последното  не  е  моя  идея  –  тя  е
измислена  от  г-жа  Дюлгерова  от  Русенската  регионална  библиотека.  По  същество
протича като игра, в която класът съчинява вълшебна приказка. Г-жа Дюлгерова работи
с група деца и всяко дете тегли карта. Картите са осем – четири за героите и четири за
действията в приказката.  Аз  работя  с  един  цял  клас  и  разделям  децата  на  осем  групи.
Всяка група тегли карта. Ако картата е за герой, описва героя така, както си го представя
външно, описва качествата, които притежава, къде живее,  кои са неговите приятели,  за
какво  мечтае.  Група,  която  изтегли  карта  с  действие,  описва  съответната  част  от
приказката,  която  има  да  разказва.  Предварително  на  учениците  обяснявам  правилата
на играта и това, че трябва да се опират на прочетените от тях приказки, но и героите и
самата приказка трябва да са измислени от самите тях. За съчиняването и разказването
на  приказката  един  учебен  час  не  е  достатъчен,  затова  спираме  в  края  на  часа  и
поставям  задача  на  учениците  всеки  сам  да  измисли  приказката  до  края.  Понякога  на
следващия ден, в друг час по четене някой разказва как е измислил края на приказката.
Когато децата натрупат малко опит, задачата се поставя писмено и  в  следващия  час  по
извънкласно четене всяко дете чете своя вариант за край на приказката. Всички слушат
внимателно  и  вкрая  на  часа  решават  кое  съчинение  им  харесва  най  –  много.  В  други
случаи поставяме задачата всяко дете да запише разказаното от приказката в часа и да
я  довърши  самостоятелно.  Тъй  като  децата  са  различни,  обикновено  разказват  и
съчинената в библиотеката част от приказката по различен начин и се получават толкова
нови  приказки,  колкото  и  деца,  само  че  с  приблизително  едни  и  същи  герои.
Най-хубавите  приказки,  по  предварителна  уговорка,  получават  награда.  Понякога
наградата е във вид на рекламен книжен разделител /нещо съвсем дребно/, но понякога
получават  и  шестица  в  дневника.  Обикновено  всяко  дете,  което  е  написало  своя
приказка, получава награда.
          За съжаление,  нещата не стоят така след ІV клас. Възможностите стават твърде
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ограничени.  Не  остават  цели  часове  за  работа  в  библиотеката.  Съвместната  работа  с
учителите по български език и литература, история, география и биология позволява да
се  извършва  търсене  на  допълнителна  информация  към  изучавания  в  момента
материал по съответната дисциплина. Преди учителите да изпратят децата да  издирват
информация,  идват в библиотеката, за да уговорим каква е темата и каква информация
е  необходима.  Когато  учениците  дойдат,  аз  им  помагам  в  издирването,  но  първо  ги
оставям да потърсят сами.
          Отделно от всичко казано до тук, към библиотеката функционира и клуб „Приятели
на  книгата”.  Едно  от  направленията  в  неговата  дейност  е  също  обогатяване  на
библиотечно-библиографската  грамотност  на  учениците.  Тук  вече  постепенно  ги
запознавам  и  с  УДК  и  нейното  предназначение,  и  със  сигнатурата  на  книгата  и
предназначението й. Провеждаме практическо занимание за вмъкване на върнатите  за
деня книги обратно във фонда; учим се как сами да записваме книгите си в читателската
карта и т. н. 
          Друго  направление  е  четене  и  обсъждане  на  книги,  избрани  от  самите  тях;  има
пишещи деца, на които се дава възможност  да  четат  пред  останалите  своите  творби  и
често се дискутират. В идеите ни влизат и срещи с писатели, но това още не сме успели
да осъществим.
          В  заключение  искам  да  кажа,  че  цялостната  работа  с  децата  трябва  да  бъде
подчинена  на  това  да  ги  научим  да  четат  системно,  да  обичат  книгата  и  тя  да  се
превърне в част от ежедневието им. А
библиотечно-библиографската  грамотност  е  първата  крачка  към  цялостната
информационна  грамотност  и  култура  на  възрастния  читател.  Ако  създадем
необходимите  навици  и  знания  в  ранна  училищна  възраст,  подрастващите  ще  добият
увереност в себе си, че могат да намерят информация от всякакъв вид и носител. Това
ще ги стимулира да търсят нови и нови знания, да израстват като интелигентни, знаещи и
можещи хора, пригодни да живеят и работят във информационна среда.

- 7 -


