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НОВИЯТ БИБЛИОТЕКАР И 

МОДЕРНАТА БИБЛИОТЕКА 



“...само тия, които овладеят нужната
подготовка и чрез нея станат ентусиасти на
своето дело, само те ще станат истинси
библиотекари – механическият описвач и
нареждач на книги не заслужава голямото
име библиотекар”.

Уводни думи при откриване курса за библиотекари в научните
библиотеки, 12 септември 1949 г. / Тодор Боров.



 През последните години библиотеките в страната ни изминаха дълъг път осеян с редица
предизвикателства, породени от необходимостта да се адаптират към новия дигитален
свят с цел достигане до нови целеви групи.

 Представяйки все по-съвременни и иновативни услуги библиотеките трансформират
своята визия. Трансформацията на библиотеките се изразява в последните години с
прилагането на нови комуникационни и информационни услуги и промяна на
носителите на информация.

БИБЛИОТЕКАРЯТ – КЛЮЧОВ ФАКТОР В 

ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕДНА МОДЕРНА БИБЛИОТЕКА



За да могат да отговорят на непрекъснатите
и динамични промени, те трябва периодично
да повишават своята професионална
квалификация и своите дигитални умения.

Днес библиотекарите не са само пазители на
знанието – с настъпването на дигиталната
ера те се превръщат в навигатори във
всеобхватния океан от информация.



ПРОЕКТ BIBLIO – ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД БИБЛИОТЕКАРИТЕ ОТ НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ

Проектът „BIBLIO - Boosting digital skills and competences for librarians in Europe“ е

финансиран по Програма Eразъм + KA2 / Сътрудничество за иновации и обмен на

добри практики (Sector Skills Alliance) и има за цел да подпомогне преодоляването

на разликата в уменията в библиотечния сектор поради дигиталната

трансформация, която променя ролята на библиотеките и библиотечните

специалисти.



 University of Bari Aldo Moro (UNIBA), Italy – coordinator

 The Central Institute for the Union Catalogue of Italian

Libraries and Bibliographic Information (ICCU), Italy

 European Grants International Academy (EGInA), Italy

 Center for vocational training at University of Library

Studies and Information Technologies (ULSIT), Bulgaria

 Global Libraries - Bulgaria Foundation (GLBF), Bulgaria

 SIA DMG - Data Media Group, Latvia

 Culture Information Systems Centre (KISC), Latvia

 Hellenic Open University (HOU), Greece

 ALL DIGITAL, Belgium

 Public Libraries 2030 (PL2030), Belgium

BIBLIO обединява в своята 

партньорска мрежа 10 организации 

от пет държави: 



Сред партньорите на проекта са

секторни организации - национални

и международни библиотечни

мрежи и организации; доставчици

на професионално образование и

обучение, университет и две

европейски мрежи в областта на

цифровите умения и библиотечните

специалисти.



ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

 Една от основните дейности е осъществяването

на анализ на нуждите на работещите в

библиотечния сектор, включващ онлайн анкета,

интервюта и кабинетно проучване. На базата на

тези проучвания ще бъдат формулирани

предложения за нови профили на библиотечната

професия, които ще бъдат в съответствие с

Класификация на европейските умения,

компетенции, квалификации и професии (ESCO)

и Европейска рамка за електронна

компетентност.



Основни дейности по проекта

 В рамките на проект BIBLIO ще бъде разработен модулен учебен

план от доставчиците на професионално образование и обучение,

отговарящ на ниво 5 на Европейската квалификационна рамка.

Учебните програми ще се базират на набор от дигитални отворени

образователни ресурси), които да подпомагат процеса на

придобиване на цифрови компетенции и меки умения.

 Проектът BIBLIO ще използва рамките DigComp и EntreComp с цел

да формулира очакваните резултатите от обучението по новата

учебна програма за доставчиците на професионално образование и

обучение.



Основни дейности по проекта

 След уточняване на новите профили за библиотечната професия, ще

бъде разработена обучителна платформа MOOC, която ще бъде

тествана от 400 библиотечни специалисти в България, Латвия,

Италия и Гърция.



Основни дейности по проекта

 Предстои разработване на курс за специализирано обучение.

 Практическото обучение ще бъде в подкрепа на създаването

на квалифицирани кадри, способни да отговорят на

предизвикателствата, срещани в ежедневната им работа, тъй

като участниците ще се обучават в реална работна среда.



С цел разпространяване на резултатите по проекта

е създаден уебсайт https://www.biblio-project.eu и

страници в социалните мрежи – facebook и twitter.

https://www.biblio-project.eu/


За да се следи напредъка на проекта е използвана платформа

за управление на проекти наречена BASECAMP в която екипа

на проекта може да намери информация, като:

 официални документи;

 наръчници;

 изследвания по проблематиката на проекта;

 рекламни материали;

 списъци със задачите по даден работен пакет;

 отчети;

 и др.



Навлизането на ИКТ в нашето ежедневие поставя под въпрос

физическата роля на библиотеките и библиотечните кадри.

Библиотеките се стремят да предлагат познатите ни до сега услуги и

да предлагат нови. За да се осъществи предлагането на

иновативните услуги, библиотечните специалисти трябва да

разполагат с необходимите за това умения.

Библиотечните специалисти трябва постоянно да придобиват

нови компетенции, за да могат да се адаптират към настъпващите

промени, които налага съвременното информационно общество.

Библиотечният персонал се нуждае от обучения, за да се справи с

предозвикателствата пред модерната библиотека и нейните

служители.



Актуалността на проблематиката на проект “BIBLIO - Boosting digital skills
and competences for librarians in Europe” произтича необходимостта от
интегриране на ИКТ в областта на образователните, културни и творчески
индустрии и е в подкрепа на стратегията на Европейския съюз за изграждане
на икономика, основа на знанието.



В доклада се представя наблюдения на

международния научно – изследователски екип проекта,

базирани на редица проведени анализи в национален и

световен мащаб за това какви умения ще бъдат

необходими на «библиотекарите на бъдещето» и как

чрез създаване на иновативни обучения, включващи

обучение професионална квалификация и дигитални

умения, да се подпомогнат кадрите на модерната

библиотека за да посрещнат предизвикателствата на

новото време, чрез откриване на нови хоризонти.



БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!


