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Информационната грамотност
е способността:

да се определят 
информационните потребности, 
да се търсят релевантни 
източници за задоволяване на 
тези нужди;
да се анализират, оценяват, 
синтезират и предоставят 
резултативни знания;



Добрата училищна библиотека 
има: 

Най-малко 1 щат библиотекар с библиотечно 
образование;
1 щат технически персонал по поддръжката;
Сътрудничество между библиотекаря и учителите за 
изпълнение на образователните и информационни 
стандарти;
Текущо комплектуване на книги, аудиовизуални 
документи, електронни ресурси, бази данни, периодични 
издания и др.
Подкрепяща библиотеката администрация;
Гъвкаво работно време;
Адекватен и съдържателен бюджет;
Добре организирана, стимулираща, приветлива и 
комфортна среда;
Библиотекар, показващ професионализъм в работата си;



Първо ниво на информационна 
грамотност “Видове издания”

Atlas. Урок за това какво 
представляват атласите и 
картите;
Books. Какво представляват 
книгите. Кратка история на 
книгата и нейните елементи.
Computer. Компютърът и неговото 
приложение.
Dictionary. Видове речници.
Enciclopedia. Енциклопедия.



Второ ниво информационна 
грамотност “Библиография”

Основни елементи на библиографско 
описание; 
Подбор на литература по тема и 
изработване на списък;
Стратегии за библиографско търсене  
/търсене в локални бази данни и в 
интернет/;
Библиографско цитиране;
Анотация, резюме и реферат;



Основни изисквания

Ученикът трябва самостоятелно да си служи 
с информацията.
Ученикът прилага ефективни методи на 
информационно търсене.
Ученикът използва литературата от 
училищната библиотека в полза на учебния 
процес.
Ученикът умее да комуникира с останалите 
от училищната общност.
Ученикът има отговорно и етично поведение.
Ученикът прилага информационните 
технологии и ресурси, за да решава 
проблеми и да взема адекватни решения.



Стандарти за информационна 
грамотност

Стандарт 1.  Информационната грамотност трябва да е достъпна и 
ефективна за всеки.
Стандарт 2.  Информационната грамотност способства критически  и
компетентно да се оценява информацията.
Стандарт  3. Учащите използват информацията акуратно и 
съзидателно.
Стандарт 4.  Информационно-грамотният учащ е самостоятелен учащ, 
който ползва информацията за удоволетворяване на потребностите 
си.
Стандарт 5.  Информационно-грамотният учащ оценява значението на 
информационната грамотност и възможностите за творчество, които 
предлага информацията.
Стандарт 6.  Учащите се стремят към най-пълна информация за 
изграждане на общество на знанието.
Стандарт 7.  Самостоятелно обучаващият се  оценява важността на 
информацията за демократизацията на обществото.
Стандарт 8.  Самостоятелно обучаващият се практикува етично 
поведение при използване на информацията и информационните 
технологии.
Стандарт 9. Учащите участват ефективно в групите за търсене и 
синтез на информацията.



В резултат на обучението в ИГ 
учениците се превръщат в:

Самостоятелно обучаващи се и 
конкурентноспособни личности;
Активно ангажирани в света на идеите;
Конфиденциално разрешават проблемите си и  
сами разпознават релевантната информация;
Използват технологичния инструментариум за 
достъп до информация и комуникация;
Справят се в ситуации с многовариантни 
решения или в ситуации  без изход;
Постигат високи стандарти в работата си и 
етично използват информацията;
Създават качествени продукти;
Гъвкави са и адаптирани към промени;



Адрес за контакти:

Народна библиотека”Иван Вазов”
Пловдив
032 62 50 46/113,165

E-mail:omnbiv@yahoo.com

mailto:omnbiv@yahoo.com

