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ИнформационнаИнформационна компетентносткомпетентност

nn СтепенСтепен на развитие на уменията на отделния на развитие на уменията на отделния 
човек за работа с различен тип информациячовек за работа с различен тип информация

nn Процесът на получаване, натрупване, Процесът на получаване, натрупване, 
преработка и създаване на нова информация,  преработка и създаване на нова информация,  
нейното предаване и използване в нейното предаване и използване в 
практическата и професионалната дейностпрактическата и професионалната дейност

nn Получаване на нов информационен продуктПолучаване на нов информационен продукт



ИнформационнаИнформационна културакултура

nn ПроцесПроцес на трансформация на на трансформация на информационна информационна 
компетентносткомпетентност -- усъвършенстване на едни усъвършенстване на едни 
умения и изграждането на другиумения и изграждането на други

nn Информационната култура на личността Информационната култура на личността се се 
реализира в информационната дейност, т.е. тя реализира в информационната дейност, т.е. тя 
характеризира  информационното поведение в характеризира  информационното поведение в 
професионалната сферапрофесионалната сфера



ИзгражданеИзграждане на на 
информационна компетентностинформационна компетентност

nn ПровежданеПровеждане на тренинг на тренинг –– семинарисеминари
•• Тренинг Тренинг –– семинари, свързани с регионалните семинари, свързани с регионалните 
експертни функции на библиотекатаекспертни функции на библиотеката
nn 21 юни 2006 г.; 22 юни 2006 г.21 юни 2006 г.; 22 юни 2006 г.

•• В рамките на международния проект В рамките на международния проект AITMESAITMES
nn 26 26 –– 27 юни 2006 г.;  26 27 юни 2006 г.;  26 –– 28 март 2007 г. (локални)28 март 2007 г. (локални)
nn 28 28 –– 30 октомври 2006 г. (международен)30 октомври 2006 г. (международен)

•• ВътрешноВътрешно--библиотечни курсовебиблиотечни курсове



ТренингТренинг--семинарисеминари
nn ДваДва еднодневни еднодневни обучителниобучителни семинара на тема семинара на тема 

““СъвременниСъвременни принципипринципи в в организациятаорганизацията и и 
дейносттадейността нана малкитемалките обществениобществени библиотекибиблиотеки””

nn Целева групаЦелева група
•• библиотекарибиблиотекари безбез библиотечнабиблиотечна квалификацияквалификация в в 
читалищничиталищни библиотекибиблиотеки

nn Насоки (цели)Насоки (цели)
•• Да се окаже експертна помощ с цел предоставяне на Да се окаже експертна помощ с цел предоставяне на 
попо--качествено информационно обслужване на качествено информационно обслужване на 
читателите читателите 

•• Оптимизиране на библиотечните процесиОптимизиране на библиотечните процеси



ТренингТренинг--семинари по проект семинари по проект AITMESAITMES

nn УчастнициУчастници -- между 10 и 12 между 10 и 12 
* Публични и читалищни библиотеки* Публични и читалищни библиотеки
* Музеи* Музеи * Държавен архив* Държавен архив
** УчилищаУчилища * Частни детски градини* Частни детски градини

nn Дефиниране на целеви групиДефиниране на целеви групи
•• Възрастови изискванияВъзрастови изисквания
•• Базови компютърни уменияБазови компютърни умения
•• Работа със специални технически устройстваРабота със специални технически устройства
•• Езикови уменияЕзикови умения



ПодготовкаПодготовка и реализацияи реализация

nn СъздаванеСъздаване на екип на екип обучителиобучители
•• Библиотекари, работещи в Библиотекари, работещи в ИнформационияИнформациония
център и Справочноцентър и Справочно--библиографскибиблиографски отделотдел

•• Компютърни специалисти и експерти от отдел Компютърни специалисти и експерти от отдел 
Информационни технологииИнформационни технологии

•• Библиотекари, експерти в областта на Библиотекари, експерти в областта на 
разглежданите в тренингразглежданите в тренинг--семинарите теми семинарите теми 

nn Екипът е формиран на принципа на Екипът е формиран на принципа на 
каскадния методкаскадния метод



ПодходиПодходи при провежданетопри провеждането

nn ПревесПревес на практическата част над теоретичната на практическата част над теоретичната 
чрез използване на метода “играй и учи”чрез използване на метода “играй и учи”

nn Въвеждане на игрови модел, даващ възможност Въвеждане на игрови модел, даващ възможност 
за прилагане на усвоените знанияза прилагане на усвоените знания

nn Теоретичната част е поднесена в синтезиран Теоретичната част е поднесена в синтезиран 
вид без навлизане в детайливид без навлизане в детайли







ВътрешноВътрешно--библиотечни курсовебиблиотечни курсове

nn ПовишаванеПовишаване на квалификацията на на квалификацията на 
специалистите в библиотекатаспециалистите в библиотеката

nn Ангажираност на служителите от различни Ангажираност на служителите от различни 
отдели с текущи и продължаващи проекти отдели с текущи и продължаващи проекти 
на библиотеката на библиотеката -- изграждане на различни изграждане на различни 
по състав екипи с различен координаторпо състав екипи с различен координатор

nn Въвеждане на елемент на Въвеждане на елемент на конкурентностконкурентност
при реализирането на различните проектипри реализирането на различните проекти



ПроектПроект за обновяване на за обновяване на уебуеб--сайтсайт

nn ОбявенОбявен вътрешно библиотечен “конкурс” за вътрешно библиотечен “конкурс” за 
изработка на нов изработка на нов уебуеб сайтсайт
•• Идея: обновяване на визията на Идея: обновяване на визията на уебуеб сайтасайта
•• Формиране на работна групаФормиране на работна група

•• В резултат на “вътрешната конкуренция” се роди В резултат на “вътрешната конкуренция” се роди 
идеята за изграждане на няколко “вътрешни сайта” идеята за изграждане на няколко “вътрешни сайта” 
и възможност за реализиране на различни и възможност за реализиране на различни 
концепции за поднасяне на информацията на концепции за поднасяне на информацията на 
читателячитателя





РезултатиРезултати … … (продължение)(продължение)

nn ““Обслужване на читатели” Обслужване на читатели” –– съдържа съдържа 
подробна информация, в която подробна информация, в която 
професионалните дефиниции са предадени професионалните дефиниции са предадени 
на достъпен за читателя езикна достъпен за читателя език

nn Диференциран подход към читателя Диференциран подход към читателя ––
детайлно и онагледено с илюстрации  детайлно и онагледено с илюстрации  
обяснение на процеса, свързан с обяснение на процеса, свързан с 
книгозаеманетокнигозаемането

nn Много конкретни примериМного конкретни примери





РезултатиРезултати … … (продължение)(продължение)

nn ““Детски и Средношколски отдел”Детски и Средношколски отдел”–– изработен изработен 
от екип, използвал от екип, използвал минималистиченминималистичен подход подход 
при поднасянето на текстовата информацияпри поднасянето на текстовата информация

nn отдел “Изкуство” отдел “Изкуство” –– дизайнерски подходдизайнерски подход
nn Залага се на илюстративния материал и Залага се на илюстративния материал и 
визиятавизията

nn Регулярно актуализираща се информацияРегулярно актуализираща се информация







РезултатиРезултати … … (продължение)(продължение)

nn ““Информационен център” Информационен център” -- използваният използваният 
подход е сайт тип мини “портал”подход е сайт тип мини “портал”

nn Множество полезни връзки към други Множество полезни връзки към други 
институцииинституции

nn Актуална “ежедневна” информация Актуална “ежедневна” информация –– бързо бързо 
променяща се променяща се 





ЧуждоезиковиЧуждоезикови читалничитални

nn ““Немска”, “Американска” и “Английска”Немска”, “Американска” и “Английска”



ЗаключениеЗаключение

nn СъздаванетоСъздаването на различни работни екипи,  на различни работни екипи,  
ангажирани с отделни проекти, развива творческия ангажирани с отделни проекти, развива творческия 
потенциал на колегитепотенциал на колегите

nn С натрупванията през годините сме стигнали до С натрупванията през годините сме стигнали до 
момента в който библиотечни специалисти момента в който библиотечни специалисти 
генерират идеи относно теми, по които нямат генерират идеи относно теми, по които нямат 
специализирана подготовкаспециализирана подготовка

nn Нов оценъчен момент: поява на поНов оценъчен момент: поява на по--големи големи 
изисквания и завишаване на критериите, свързани с изисквания и завишаване на критериите, свързани с 
дейността на останалите колегидейността на останалите колеги



ЗаключениеЗаключение

nn ПридобитатаПридобитата информационна компетентност информационна компетентност 
и  самочувствие дават възможност за и  самочувствие дават възможност за 
предаване на знаниятапредаване на знанията
Този вид професионална реализация по нов, Този вид професионална реализация по нов, 
попо--различен начин включва не само различен начин включва не само 
изпълнение на преките задължения, но и изпълнение на преките задължения, но и 
дейности, които доставят удоволствие и дейности, които доставят удоволствие и 
забавлениезабавление


