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В презентацията

Ü Как започнахме …
Ü Особености на целевите аудитории
Ü Информационни потребности и проблеми на

информационната компетентност
Ü Програми
Ü Мнения и проучвания
Ü Обучение без край



Как започнахме …

Ü 1999 - 2000 - ТЕМПУС ПРОЕКТ “Модернизация 

и организационно развитие на университетската

библиотека”

Ü 2001-2002 - Първи информационни материали

Ü 2003 – Информация за библиотеката (Helpdesk)

Ü 2004 – Проект “Модерен информационен център”

Ü 2005 – до днес – Развитие и усъвършенстване 

на натрупания опит



Особености на целевите 
аудитории

Ü Брой
Ü Разпределение по пол и образование
Ü Типове читатели
Ü Посещения и посещаемост

93%
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Студенти Преподаватели Служители Външни



Информационни потребности
и проблеми на информационната
компетентност
Ü Студенти

§ Бакалаври
§ Магистри

Ü Преподаватели
Ü Администрация
Ü Външни потребители



1 Candidate
generation 2 Manage

Responses 3 Screen &
SelectПОТРЕБИТЕЛ

Знания за 
библиотеката

Знания за 
ресурси

Знания за
услуги

Знания за видо-
ве документи

Умения за 
работа с инфор-

мация

Обобщение на етапите и 
проблемите, 

които срещат потребителите при провеждане на 

информационно-търсещия и познавателен процес

Съставяне на 
научен текст

Плагиатство, 
Цитиране, …

1
Локализиране 
на източник

2
Локализиране 

на 
информация

3
Критична оценка 

на 
информацията



Програми - Предназначение

Ü Студенти
§ Бакалаври
§ Магистри

Ü Преподаватели
Ü Администрация
Ü Външни потребители



Програми - Формат

Ü Печатни информационни материали

Ü Електронни информационни материали

Ü Директен контакт



Програми - Съдържание

Ü Общоинформационни
Ü Информация за ресурси
Ü Информация за услуги
Ü По специфични проблеми



Програми - Обобщение

Библиотекари

Студентипреподаватели

Преподаватели

Разбиране - функции и ресурси

Умения за работа

Критична оценка

Знания за библиотеката

Инф. компетентност



Мнения и проучвания!!!

Ü Мнения от обучителните семинари

§ Полезност на информацията
§ Препоръки за разширяване на съдържанието

Полезна ли беше за вас информацията, която ви 
бе представена?

39%

54%

7%

изключително полезна
полезна

не много

Полезна ли беше за вас информацията, която ви 
бе предоставена?

24%

61%

15%

изключително полезна
полезна
не много

1. Бакалаври 2. Магистри



Мнения и проучвания!!!

Ü Проучване с фокус върху електронни 

информационни ресурси 

§ най-използвани
§ необходимост от обучение

26On-line демонстрационен филм за възможностите на всяка база11.
Да42Практически семинари за работа с базите данни10.

44Печатни информационни материали, за всяка база данни по 
отделно

9.

Да46По-съвременни софтуерни решения за да използвам по-лесно
електронните информационни ресурси

8.

Да52Възможност да проведа мои лични търсения с помощ на 
библиотекар

7.
В процес56Печатни материали с обща информация за електронните ресурси6.
В процес58Предлага електронна брошура за възможностите на всяка база5.

да70Отразява всички електронни ресурси в електронния каталог4.

да70Изпраща информация по е-mail за нови ресурси или нови 
възможности на вече абонираните

3.
74Използваемост на електронните ресурси от домашния ми компютър2.

да76Чрез web-site да дава възможност да избера директно желаната от 
мен база данни

1.

Изпълнено%Бих използвал повече електронните информационни
ресурси ако библиотеката

№



Обучение без край –
предизвикателства

Ü Постоянно променяща се информационна среда

§ Технологии
§ Ресурси
§ Условия

Ü Постоянно променящи се потребители на 

информация

Ü Постоянно променящ се библиотекар


