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Умението  да  владеем  информацията,  способността  да  я  получим,  обработим  и
използваме – това  е  необходима  предпоставка  за  успешната  позиция  на  съвременния  човек  в
информационното  общество.  Именно  поради  това  информационната  компетентност  се
нарежда сред основните изисквания на съвременния свят. 

Доскоро  информационната  компетентност  се  асоциираше  с  познаването  предимно  на
техническите  аспекти  като  резултат  от  информатизацията  и  компютъризацията  на
обществените  отношения.  Под  информационни  навици  все  още  се  разбира  владеенето  на
компютърната  техника и боравенето  с  основните  програми на персоналния  компютър.  Но  все
пак  компютърът  е  само  средство  за  работа  с  информацията  -инструмент  при  търсенето,
систематизирането,  обработката  и  анализа  й.  Селективността  и  оценката  на  информацията
трябва да се извърши от потребителя.

Под информационна  компетентност  трябва  да се  разбира  систематизираната  съвкупност  от
знания,  умения  и  навици,  които  осигуряват  оптимално  индивидуалната  информационна
дейност, необходима за удовлетворяване на потребностите от информация. 

Това е личностно качество,  необходимо при разрешаването на различни социално значими
задачи, възникващи в реални ситуации ежедневно в нашия живот.

Информационната компетентност се състои от:
• познаване  на  основните  средства  на  информация  и  от  организиране  на  информационните

процеси;
• представа  за  източниците  на  информация  и  информационните  хранилища,  техните

определящи  характеристики,  системите  за  организация  на  знания,  т.е.  умение  за
ориентиране в потока на информация; 

• владеене на начините за търсене на информация;
• придобиване на навици за обработка, анализ и синтез на информацията;
• умения да се използват техническите средства в информационния процес.

Какво е значението на информационната компетентност в библиотечната професия?

В  информационния  свят  библиотечният  специалист  трябва  да  притежава,  компетентност,
която включва следните компоненти:

• ценностно-мотивационен  –  характеризиращ  се   с  наличието  на  мотив  за  усвояване  на
информационните  технологии,  осъзнаване  на  целите  на  информационната  дейност,
интерес към работата с информационни и комуникационни технологии;

• когнитивен  –  отразяващ  процеса  на  преработка  на  информацията,  разкриващ
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способността  ни да прилагаме в своята  професионална  дейност  методите  и  начините  на
работа  с  информацията.  Това  се  постига  чрез  анализ  на  постъпващата  информация,
сравнение,  обобщение,  синтез  на  съществуващите  знания,  разработване  на  варианти  за
използване  на информацията  и предвиждане на последствията  от  решенията в конкретна
проблемна  ситуация,  създаване  и  използване  на  нова  информация  и  взаимодействие  с
натрупани  вече  знания,  съхраняване  и  готовност  за  възстановяване  на  информацията  в
дългосрочната памет;

• технико-технологичен  –  включващ  използването  на  информационните  технологии  в
ежедневната  дейност,  възприемането  на  принципите  за  работа  с  тях,  оценка  на
възможностите,  които  предоставят,  както  и  ограниченията,  които  налагат
технологичните средства;

• комуникативен – отразяващ владеенето, разбирането и използването на езици (естествени
и  формални)  и  на  други  видове  знакови  системи,  на  техническите  средства  за
комуникация в процеса на предаване на информация от един човек  на друг  с  помощта на
различни начини на общуване (вербални и невербални);

• рефлексивен  –   компонент  за  самоуправление  на  личностното  поведение,  който  е
съществен за самореализацията ни.

Един  от  факторите,  които  оказват  голямо  влияние  върху  библиотечната  институция  е
преходът  към  информационното  общество.  Това  означава  развитие  на  информационните
технологии  и  налага  технологични  изменения  в  самите  библиотеки.  Информационните
технологии  променят  установения  ред  в  традиционната  библиотечна  професия.  Досегашната
схема “читател-книга-библиотека”  се  видоизмени в  новата  “ползвател-документ-библиотекар”.
Реалните  условия  показват,  че  голямото  разнообразие  в  различните  търсещи  системи
затруднява  намирането  на  необходимата  информация.  Възниква  необходимостта  от  спазване
на определени условия, а именно:

• използване на съвременни носители на информация
• работа с все по-нова техника
• общуване с различни категории читатели
• нови правила на работа

Организирането  на  информацията,  оказването  на  помощ  при  търсене,  обучението  на
ползвателите  увеличават  обема  на  работа,  но  са  и  доказателство  за  бъдещи  положителни
перспективи пред библиотечната професия.

Новото  понятие  за  професионализъм  включва  освен  приемственост  за  доказалите  се
правила  и  методи  на  работа,  така  и  усвояване  и  квалифицирано  използване  на  новите
технологии, активност при търсенето на информация и в обучението на ползвателите.

Става така,  че  технологизирането  на  библиотечната  професия  определя  новите  подходи  на
работа.  Очевидно  е,  че  специалистите,  които  знаят  принципите  и  законите  на
информационните  технологии  могат  да  работят  с  всяка  информация,  събирана,  обработвана,
съхранявана и разпространявана  във  всяко  информационно учреждение,  независимо дали то е
библиотека, музей, архив или издателство.

Но тук трябва  да се  отбележи,  че библиотекарите  са  част  от  неголямата група специалисти,
които целенасочено са обучавани в уменията да търсят,  систематизират,  оценяват,  съхраняват,
предоставят и използват натрупаните знания.
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И все пак какво е практическото приложение на казаното дотук?

За да бъдем информационно компетентни  в  нашата  професия  е  необходимо  да  боравим
свободно  с  технологичните  новости,   но  също  така  от  голямо  значение  е  да  притежаваме
умението да преценяваме кога и каква информация ни е нужна за  изпълнението на ежедневните
ни  служебни  задължения.  При  лавинообразното  нарастване  на  броя  на  информационните
ресурси  от  съществено  значение  е  начинът,  по  който  се  използват  електронните  ресурси,  
както и препоръките, които се дават при информационното ориентиране на потребителя.

Ако  библиотекарят  няма  нужната  подготовка,  за  да  прецени  качеството  на
информационните  ресурси,  не  би  могъл  да  вземе  правилно  решение  и  не  би  изпълнявал
компетентно професионалните си задължения.

Оценката за  достоверност  на информацията,  която  се  съдържа  в различни документални
източници е важен фактор както за ползването на тези източници от  самите библиотекари,  така
и за правилното насочване на читателите.

Тези изисквания  се  отнасят  и за  каталогизаторите  в  частност.  Определянето  на  формата
на редната дума при индивидуалните и колективните автори винаги е бил един от  най-важните
елементи  в  библиографското  описание.  Особено  актуален  е  и  сега  във  времето  на
автоматизираните  каталози,  на  споделената  каталогизация,  на  обмена  на  библиографска
информация.  Стандартизирането  на формата  на името и създаването  на контролни файлове  на
авторите  и  на  предметните  рубрики,  предполага  строг  контрол  на  точките  за  достъп  в
електронните каталози.

Къде  може  да  се  намери  информация,  която  да  помогне  за  правилната  форма  при
стандартизиране на едно име например?

Допреди десетина години източниците,  които  се  използваха  за  справки  бяха  единствено
в печатен вид, които библиотеките притежаваха според възможностите си  за  набавяне на такъв
вид  литература.  Най-често  като  информационни  източници  се  използваха  световно  признати
енциклопедии  като  The  New  Encyclopaedia  Britannica,  Grand  Larousse  Universel,  Brockhaus
Enzyklopadie,   Encyclopedia  Americana,  Большая советская  энциклопедия и други  енциклопедии
или специализирани справочници. Но дори в тях не винаги можеха да се  намерят  отговори  на 
актуалните въпроси.  С появата  на различни електронни носители на информация  и  свободния
достъп   до  Интернет  се  предполагаше,  че  проблеми  от  такъв  характер  вече  няма  да
съществуват. 

Разбира се електронната информация дойде със своите предимства- 
достъпът  до  информация  стана  по-оперативен,  увеличиха  се  възможностите  за  търсене,  но
също  така  и  с  някои  недостатъци.  Оказа  се,  че  информацията,  която  може  да  се  намери  в
глобалната  мрежа  често  пъти  е  противоречива.  Формата  на  името  на  автора,  това  дали  пише
предимно под псевдоним и дали все още го използва, както и информация  за  неговата  дейност
или професия, могат да бъдат намерени в няколко източника и да не съвпадат.

За справки от  различен характер в интернет-пространството,  доста  често  се  използват  т.
нар.  “свободни”  енциклопедии  каквато  е  Уикипедията.  Тя  се   цитира  като  източник  както  в
масмедиите, така и в някои научни статии.  Поради широкия  й обхват  от  теми,  Уикипедията се
наложи като един бърз  източник  за  фактографски  справки,  в  който  може  да  се  намери  почти
всичко.  Но  проблемът  идва  от  самата  идея  за  тази  енциклопедия  –  нейната  отвореност,  т.е.
всеки  който  има  желание  може  да  стане  автор  на  статия,  което  предполага  неточности  и
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нееднакво  качество  и  степен  на  достоверност  на  информацията.  Затова  тя  би  могла  да  бъде
само  отправна  точка  за  по-следващи  задълбочени  справки  по  конкретни  запитвания.
Традиционните  енциклопедии  и  справочници  в  печатен  или  електронен  вид  остават  едни  от
най-достоверните  източници.  Предимството  им  е,  че  в  тях  се  залага  на  личен  авторитет  и
конкретна  отговорност,  пред  консенсуса  и  анонимността  на  свободните  енциклопедии.
Достоверна  информация  могат  да  предложат  и  личните  сайтове  на  авторите.  За  нас
каталогизаторите  особено  ценни  са  професионално  поддържаните   контролните  файлове  на
такива библиотеки, като Френската национална библиотека,  Британската библиотека и др.

Добрият  професионалист  трябва  да  умее  да  идентифицира  разнообразните  типове  и
форми  на  информационните  източници.  Трябва  да  знае  как  се  създава,  организира  и
разпространява  информацията.  Трябва  да  различава  първичните  и  вторичните  източници  на
информация, да определя стойността на информацията, която съдържат.

Началото  на  тези  умения  се  поставя  в  учебните  заведения.  И  докато  в  не  толкова
далечните  години,  за  да  бъдат  информационно  грамотни,  студентите  получаваха  основни
компютърни  умения  и  научаваха  първите  стъпки  в  използването  на  глобалната  мрежа,  то  в
наши  дни  те  вече  имат  тези  базисни  познания.  Сега  е  необходимо  да  бъдат  обучавани,  за  да
придобият уменията самостоятелно да извършват ценностния подбор на информацията.

Но  с  наученото  в  университетите  нещата  не  спират.  За  да  бъдем  уверени  в
компетентността  си,  трябва  да  се  развиваме  постоянно  -  професионалното  обучение
продължава през  целия живот.  Идва ред  на продължаващото  обучение и на различните  форми
за  самоусъвършенстване,  защото  колкото  повече  библиотекарят  е  информационно
компетентен, толкова по-голямо ще бъде уважението, което му се оказва.

И все  пак да не забравяме,  че освен  “навигатор  на знанието”,  библиотекарят  е  и  пазител
на културата и  на  нейните  хуманни  ценности.  Той  трябва  да  притежава  умението  да  работи  в
новата  информационна  среда,  но  и  да  дава  пример  за  естетично  и  хуманно  отношение  към
съдържащата се в нея информация.
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