Библиотеките днес и цифровата трансформация (Национален форум с международно участие, 8 –

Автор: ФГББ
Рубрика: Националeн форум „Библиотеките днес“ 2018
Публикувана: бр. 5, октомври 2018

В заключителната си реч през втория ден на форума г-жа Мария Габриел потвърди
неотменната роля на библиотеките за съхраняване на българското
културно-историческо богатство и предаването му на поколенията. В своето изказване
тя заяви: Твърдя го не само като комисар по цифровата икономика и общество, но и като
привърженик на историята и културното наследство, познанието, автентичното
съдържание. И истински вярвам в силата на цифровизацията да съхрани всичко това.
Съществува огромна възможност цифровизираното познание да достигне чрез един
клик до нашите граждани, така че те да се ползват от по-голям достъп до културно
съдържание, без значение от времето, пространството или физическите ограничения.
Възможностите не са само за гражданите, но и за библиотеките – истински да изпълнят
мисията си да осигуряват качествени ресурси, за да стимулират креативността,
интелектуалното любопитство и да улесняват обучението през целия живот и
изследванията във всички общности.
Не са малко и трудностите, когато става дума за цифровизирането на библиотечните
ресурси. То може да бъде скъпо и изискващо голям човешки ресурс, особено за
по-малките и регионалните библиотеки. Не винаги те имат достатъчни бюджет и
персонал, за да могат да се справят с тези предизвикателства. Затова имаме програми
като например Програмата за изследвания и иновации, чрез която вече сме подкрепили
50 изследователски проекта с общ бюджет от 195 млн. евро за културно наследство,
цифрови библиотеки, включително изследвания, свързани с триизмерните технологии,
виртуалната и добавена реалност. И в момента текат няколко проекта, които използват
тези технологии, като Pluggable social platform for heritage awareness and participationи
NewsEye. Насърчавам библиотеките да се запознаят с тези проекти, да почерпят опит и
вдъхновение.
А говорейки за цифровизацията и библиотеките, трябва да обърнем поглед и към темата
за цифровите умения. Каквито и стратегии да изработваме, каквито и мерки да
предлагаме, ако хората не разполагат с нужните умения да търсят и работят с
библиотечните ресурси онлайн, то цифровизирането на тези ресурси няма да постигне
търсените резултати. Горда съм, че българските библиотеки оценяват в пълна степен
важността на цифровите умения и организират дейности, с които да помогнат на хората
от своите общности за придобиването на такива.
По отношение на проекта Европеана г-жа Габриел изтъкна необходимостта от повече
конкретика и краткосрочни действия, подчинени на дългосрочна стратегия и при
съхраняване на многоезичието на Европа. Ролята на стратегията за цифровизацията и
нейното влияние върху културата Digital for Culture беше друг акцент в нейното слово,
наред с изграждането на цифрови умения, ученето през целия живот и ползата от
инициативи като Европейската седмица на програмирането. В заключение комисар
Мария Габриел отново подчерта, че въпреки всичко човекът с неговите ценности е този
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, който дава смисъла на новите технологии
...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА
онлайн
!
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