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Информационната култура
“Информационната култура е способността  на 
личността да формира и използва 
информационните ресурси, съвременните средства 
на информатиката и информационните технологии 
в интерес на своето и обществено развитие. 

Тя включва умения и способности за използване в 
практическата дейност на ИКТ, познаване на 
информационните процеси и успешното им 
управляване, търсене на необходимите данни от 
различни източници, в това число и от глобалната 
мрежа.”



Информационната култура
“ Информационната култура е такова ниво на разума, 
чрез което усвояват ценностите на материалната и 
духовната култура, циркулираща в  
информационното пространство. 

.....в информационното общество, хората до голяма
степен зависят от информационната си култура 
възможностите да търсят, намират, анализират, 
оценяват и интерпретират необходимата им 
информация - “влизам в ИНТЕРНЕТ, сърфирам и мога
да намирам това, което ми трябва”



ИнформационнатаИнформационната култура на личносттакултура на личността

Най-важният фактор за успешната реализация 
на учащите
Социалната защитеност на личността в 
условията на информационното общество
Процес на формиране на компетентност в 
информационната дейност
Личните качества
Умения за справяне с практическите 
информационни задачи



БиблиотечноБиблиотечно--информационно познание информационно познание 
или информационна грамотностили информационна грамотност

“За да бъде човек информационно грамотен, трябва
да е в състояние да разпознае кога има
информационна потребност, да има вещината да 
определи местонахождението, да оцени и да 
използва ефективно необходимата информация. 
Информацията може да бъде представяна в голям
брой формати, но терминът „информация“ се отнася
повече за написаното и отпечатаното слово. “

из заключителен доклад на АЛА



ИнфосветътИнфосветът на на младотомладото поколениепоколение……

Интернет
Google.com
Blog
Форуми
IRC, Skype, ICQ…
Games
Електронни медии
Мобилни телефони



...и библиотеката......и библиотеката...

Пълнотекстови колекции
Въпроси и отговори по ел. поща
Ел. доставка на документи
On-line каталози
И все пак място за “купон”



......в търсене на в търсене на новинови подходиподходи и и методиметоди

Инициативи на РБ “Пенчо Славейков”
“Деца четат на деца”
“Маратон на четящите хора”
“Една приказна нощ в библиотеката”
Творческа работилница “Сетива”
“Стаята на приключенията”
И още много срещи, изложби, 
конкурси и състезания



ИнформационнатаИнформационната култура култура -- компонентикомпоненти

Библиотечно – библиографска
грамотност
Култура на четене
Компютърна грамотност
Формирането на информационната Формирането на информационната 
култура е една от приоритетните култура е една от приоритетните 
задачи на библиотекатазадачи на библиотеката



СъстезаниеСъстезание в библиотекатав библиотеката

От 29 март до 2 април 2007 г. в Двореца на културата
и спорта – Варна се проведе Първото издание на 
Варненски салон на книгата.
Като съпътстваща проява е осъществено 
общоградско   състезание по информационна 
грамотност. В организацията участват :
Община Варна  с дирекции “Образование” и 
“Младежки дейности и спорт”,
Асоциация "Българска книга“,
Регионална библиотека - Варна



СалонСалон на книгата на книгата -- Варна 2007Варна 2007
Условие и участие
Всички състезатели трябва предварително                    
да се запознаят с понятията: каталог на книги в 
библиотека - традиционен и електронен: как изглеждат 
и за какво служат; сигнатура
Играта се провежда в реални условия

Състезание за ученици от 10 клас
I етап: Училищният библиотекар подготвя билети с 5
заглавия от библиотеката, без да сочи авторите.
Участниците вземат билет и търсят книгата. Печелят 
справилите се най-бързо и точно. Ако са няколко,
провеждат допълнително състезание за бързо намиране 
на думи в речник. От всяко училище остава само един 
участник



СалонСалон на книгата на книгата -- Варна 2007Варна 2007
II етап: //провежда сепровежда се в в РРегионалнатаегионалната библиотекабиблиотека „„ПенчоПенчо
СлавейковСлавейков””//..
Участват победителите в училищата, всяко от тях се
представя с 1 участник. Предвидените участници са 30. За
ІІ кръг продължават 15 състезатели, за ІІІ – 10, за ІV – 5. 
Печели постигналият верен резултат за най-кратко време. 

I кръг - “Достъп” до книга в Библиотеката чрез ползване на 
традиционен (фишов) каталог
II кръг - “Достъп” до книга в Библиотеката чрез ползване на 
електронен  каталог http://catalog.libvar.bg
ІІІ кръг - „четене на текст с разбиране”
ІV кръг - „четене на информация,                                             
представена чрез таблици и диаграми”.

ЗаЗа победителяпобедителя -- специалнаспециалнатата награданаграда от от кметакмета ..

http://catalog.libvar.bg


СалонСалон на книгата на книгата -- Варна 2007Варна 2007

Като помощ за 
предварителна 
подготовка е 
посочен сайта на 
библиотеката
Проведени са 
срещи с колеги 
от училищните 
библиотеки



СъстезаниеСъстезание в Регионалната библиотекав Регионалната библиотека
30.03.2007 г. 30.03.2007 г. -- проблеми и резултатипроблеми и резултати

Според участниците: най-труден е I кръг, (азбучния 
каталог е препятствие в което само 3-ма от участниците се 
справиха без грешка)
Според оценяващите: проблемите с работа с азбучен 
каталог са в резултат на малко работа с речници, 
справочници и енциклопедии
Учениците се чувстват в свои води в “електронна среда”, 
но проблемите тук отново са свързани с умението да се 
сегментира информацията. Въпреки тяхната убеденост за 
лекота не могат да намерят лесния начин да открият 
търсеното, умение което се възпитава с усвояване на 
библиографската култура





СъстезаниеСъстезание в Регионалната библиотекав Регионалната библиотека
30.03.2007 г. 30.03.2007 г. -- проблеми и резултатипроблеми и резултати

Като най-познати и достъпни се оказват четенето на 
информация и текст с разбиране от ІІІ и ІV кръг, процеси 
познати от образователния процес
Като резултат :
интерес от страна на организаторите за ново състезание 
следващата година
продължаващо успешно партньорство с варненски 
училища за обучението на учениците  като 
информационни потребители



СъстезаниеСъстезание в Регионалната библиотекав Регионалната библиотека
30.03.2007 г. 30.03.2007 г. -- проблеми и резултатипроблеми и резултати

необходимост от разработване на програми за 
потребители на информация от различни възрасти 
от библиотечните специалисти с  които 
постепенно да разширяват информационната 
култура на различните поколения



Информационната култура - начин на 
употреба

“Хората продължават да четат. Просто вече не само от 
книгите”или “Къде под мишница с тоз малък лаптоп...” 
/www.futurenow.bg/
Изследователи на процесите на новите информационни 
процеси посочват, че за 2006 г. най-големия проблем е бил 
качеството на търсенето.
Прогнозата за 2007 г. предвижда зараждането на социално 
търсене - технология, която ще позволи, в търсенето на  
информация от хората да помагат не търсещи машини, а 
други хора. Какъв ще бъде моделът на услугите може да 
гадаем.

http://www.futurenow.bg/


Информационната култура - начин на 
употреба

Но и сега отговорите на въпроси на големите  форуми  
се появяват до няколко секунди след запитването, т.е. 
скоростта е по своята функционалност сравнима с 
машинното търсене
Съществуват потребители /и разбира се въпроси/ за 
които най-добрият отговор не е посочването на 
източник на информация, а живото общуване


