Е-правителство и библиотеките

Лектор: Елица Лозанова-Белчева
Продължителност: 30 часа
Възможна е и дистанционна форма на обучение.

------------------------------------------

Анотация:

Целта на предложения курс е да запознае обучаемите с развитието, концепциите, и
приложенията на електронното правителство. Курсистите ще имат възможността да
проследят етапите на въвеждане на електронното правителство в България и да
анализират текущото състояние, проблемните области и предизвикателствата. Курсът
обхваща преглед на законовата рамка, европейските инициативи и програми в областта
на електронното правителство и ролята на библиотеките за развитието на
електронното правителство.

Предназначен за:

Библиотекари на ръководни длъжности и справочно-информационни специалисти от
всички видове библиотеки с основна компютърна грамотност.

Продължителност:

30 часа – 25 ч. лекции и 5 ч. упражнения

Лектор:
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Елица Лозанова-Белчева – Софийски университет "Св. Климент Охридски",
Философски факултет, Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна
политика"

Възможни дати за провеждане:

28 – 30 май 2018 г. – Варна

Желанието си за участие в курса можете да заявите, като попълните електронната
заявка
.

Проведени курсове:

2 &ndash; 15 октомври 2013 г. – дистанционна форма на обучение
9 &ndash; 11 май 2013 г. – в Добрич
7 &ndash; 9 февруари 2013 г. – в Ловеч
14 &ndash; 31 януари 2013 г. – дистанционна форма на обучение
16 &ndash; 18 юли 2012 г. – във Варна
16 &ndash; 18 март 2012 г. – в Кюстендил

Основни теми:
- Електронно правителство (e-government) – характеристика. Същност на
електронното правителство. Етапи/фази на развитие на електронното правителство.
- Развитие на електронното правителство в световен мащаб – добри практики,
успешни модели. Визия на Европейския съюз за развитие на електронното
правителство.
- Електронни административни услуги – за гражданите и бизнеса. Индикативни
административни услуги. Етапи на реализация на електронните услуги.
- Електронен подпис. Електронни документи.
- Развитие на електронното правителство в България.
- Обслужване на принципа „едно гише” (One-Stop Shop).
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- Е-община, е-област (електронно административно обслужване на местно ниво).
- Услуги на българското електронно правителство (видове е-услуги).
- Единен портал за достъп до електронни административни услуги ( http://www.egov.
bg
). Правила за
ползване на портала. Достъп до електронните услуги.
- Проблеми и предизвикателства пред електронното правителство и възможностите
на библиотеките за тяхното преодоляване: електронно включване (е-Inclusion);
дигитално разделение (digital divide); информационна грамотност (Information Literacy);
е-достъп (e-Access); е-достъпност (e-Accessability).
- Ролята на библиотеките за развитието на електронното правителство. Участие на
публичните библиотеки в електронното правителство.
- Библиотеките и електронното правителство в България.
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