
БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ 

Център за продължаващо образование на библиотекари 

 

ГРАФИК ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПО  

ЕЕллееккттрроонннноо  ппррааввииттееллссттввоо..  РРоолляяттаа  ннаа  ббииббллииооттееккииттее  вв  ееллееккттррооннннооттоо  ппррааввииттееллссттввоо    
(14.1. - 31.1.2013 г.) 

Преподавател: Елица Лозанова (eli_belcheva@yahoo.com) 

ДАТА 
ЧАС 

(от–до) 
ТЕМА 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА 
ВРЪЗКА 

ЗАБЕЛЕЖКА 

14. 1.2013 
(понеделник) 

10.00–10.30 
Тестване на системата за връзка – Skype, 
Виртуална класна стая (BigBlueButton Room към 
MOODLE), MOODLE 

Skype 
Moodle 
E-mail 

Необходимост от регистриран потребителски 
профил в Skype, слушалка с/и микрофон; 
регистриран и работещ имейл адрес; регистрация в 
Moodle; инсталиран Adobe Flash Player 

14.1.2013 
(понеделник) 

10.30–12.00 

Тема 1 - Електронно правителство (e-
government) – характеристика. Същност на 
електронното правителство. Етапи/фази на 
развитие на електронното правителство 
Тема 2 – Визията на Европейския съюз за 
развитие на електронното правителство 

Moodle 
BigBlueButton Room 

Skype 
Онлайн презентации от  преподавателя 

14.1.2013 
(понеделник) 

15.1.2013 
(вторник) 

12.00 - ……. 
 

……… - 14.00 
самоподготовка 

Moodle 
 

четене на допълнителните материали към теми 1,2 
включени в Moodle 

15.1.2013 
(вторник) 

14.30–16.00 

Тема 3 - Развитие на електронното 
правителство в България  
Тема 4- 5- Електронни административни 
услуги – за гражданите и бизнеса. 
Индикативни административни услуги. Етапи 
на реализация на електронните услуги. 
Електронен подпис. Електронни документи 

Moodle 
BigBlueButton Room 

Skype 
Онлайн презентации от преподавателя 

16.1.2013 
(сряда) 

…. самоподготовка 
Moodle 

 
четене на допълнителните материали към теми 3, 
4-5 включени в Moodle 

 

file:///H:/KURSOVE/BBIA/E-gov/eli_belcheva@yahoo.com
http://get.adobe.com/flashplayer/


ДАТА 
ЧАС 

(от–до) 
ТЕМА 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА 
ВРЪЗКА 

ЗАБЕЛЕЖКА 

17.1.2013 
(четвъртък) 

11.00-15.00 консултации 

Skype  
имейл 

eli_belcheva@yahoo.com 

При желание всеки курсист може да зададе 
въпроси, ако има такива, да сподели трудности, 
които среща и др. 

18.1.2013 
(петък) - 

19.1.2013  
(събота) 

…….. Изпълнение на задача 1 поставена от 

преподавателя  

Moodle 
(задание 1) 

Задачата е налична в Moodle. 
Всеки курсист трябва да изпълни поставената 
задача и да я качи в  Moodle до края на 19.1.2013 г. 
– събота (до 24.00 часа) 

20.1.2013 
(неделя) 

….. Изпращане на коментари по изпълнението на 

задача 1 (от преподавателя) 

имейл 
eli_belcheva@yahoo.com 

 

Всеки курсист ще получи коментари по 
изпълнението на поставената задача 1 до края на 
20.1.2013 (неделя)  - до 24.00 часа 

21.1.2013 
(понеделник) 

10.30–12.00 

Тема 6 - Обслужване на принципа „едно гише” 
(One-Stop Shop) 

Тема 7 - Е-община, е-област (електронно 
административно обслужване на местно ниво) 

Moodle 
BigBlueButton Room 

Skype 
Онлайн презентации от  преподавателя 

21.1.2013  
(понеделник) 

22.1.2013 
(вторник) 

12.00-........  
………. -14.00 

самоподготовка 
Moodle 

 
четене на допълнителните материали към теми 6,7 
включени в Moodle 

22.1.2013 
(вторник) 

14.30–15.30 

Тема 8 -Услуги на българското електронно 
правителство (видове е-услуги). Единен 
портал за достъп до електронни 
административни услуги (http://www.egov.bg). 

Moodle 
BigBlueButton 

Skype 
Онлайн презентации от  преподавателя  

23.1.2013 
(сряда) 

…. самоподготовка 
Moodle 

 
четене на допълнителните материали към тема 8 
включени в Moodle 

24.1.2013 
(четвъртък) 

11.00-15.00 консултации 

Skype  
имейл 

eli_belcheva@yahoo.com 

При желание всеки курсист може да зададе 
въпроси, ако има такива, да сподели трудности, 
които среща и др. 

25.1.2013 
(петък) - 

26.1.2013  
(събота) 

…. 
Изпълнение на задача 2 поставена от 
преподавателя 

Moodle 
имейл 

eli_belcheva@yahoo.com 
 

Задачата е налична в Moodle. 
Всеки курсист трябва да изпълни поставената 
задача и да я качи в  Moodle до края на 26.1.2013 
(събота)  - до 24.00 часа 

26.1.2013 
(събота) 

27.1.2013 
(неделя) 

…… 
Изпращане на коментари по изпълнението на 
задача 2 (от преподавателя) 

имейл 
eli_belcheva@yahoo.com 

Всеки курсист ще получи коментари по 
изпълнението на поставената задача 2 до края на 
27.1.2013 (неделя)  - до 24.00 часа 

file:///G:/KURSOVE/BBIA/E-gov/eli_belcheva@yahoo.com
file:///G:/KURSOVE/BBIA/E-gov/eli_belcheva@yahoo.com
http://www.egov.bg/
file:///G:/KURSOVE/BBIA/E-gov/eli_belcheva@yahoo.com
file:///G:/KURSOVE/BBIA/E-gov/eli_belcheva@yahoo.com
file:///G:/KURSOVE/BBIA/E-gov/eli_belcheva@yahoo.com


ДАТА 
ЧАС 

(от–до) 
ТЕМА 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА 
ВРЪЗКА 

ЗАБЕЛЕЖКА 

28.1.2013 
(понеделник) 

10.00–12.00 

Тема 9 - Развитие на електронното 
правителство в световен мащаб – добри 
практики, успешни модели 

Тема 10 - Проблеми и предизвикателства пред 
електронно правителство 

Moodle 
BigBlueButton Room 

Skype 
Онлайн презентации от  преподавателя 

28.1.2013 
(понеделник) 

12.00– ……. самоподготовка Moodle 
 

четене на допълнителните материали към теми 
9,10 включени в Moodle 

29.1.2013  
(вторник) 

10.00–12.00 

Тема 11 - Ролята на библиотеките за 
развитието на електронното правителство. 
Участие на публичните библиотеки в 
електронното правителство. Добри 
практики 

Тема 12 - Библиотеките и електронното 
правителство в България. Е-услуги в 
библиотеките (услуги на е-правителството) 

Moodle 
BigBlueButton Room 

Skype 
Онлайн презентации от  преподавателя 

29.1.2013  
(вторник) 

12.00– ..….. самоподготовка  
Moodle 

 
четене на допълнителните материали към теми 
11,12 включени в Moodle 

30.1.2013 
(сряда) 

…. 
Изпълнение на задача 3 поставена от 
преподавателя 

Moodle 
имейл 

eli_belcheva@yahoo.com 
 

Задачата е налична в Moodle. 
Всеки курсист трябва да изпълни поставената 
задача и да я изпрати на преподавателя по имейл 
до 24.00 ч. на 30.1.2013 г. (сряда) 

31.1.2013 
(четвъртък) 

10-15.00 
консултации + Обобщение на резултатите от 
задача 3 и резултатите от провеждане на курса 

Skype  
имейл 

eli_belcheva@yahoo.com 
 

Всеки курсист ще получи коментари по 
изпълнението на поставената задача 4 и отговор на 
въпросите си, ако има такива. 

 

file:///G:/KURSOVE/BBIA/E-gov/eli_belcheva@yahoo.com
file:///G:/KURSOVE/BBIA/E-gov/eli_belcheva@yahoo.com

