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Въведение
През 2018 г. се навършиха 10 години от
основаването
на
катедра
„Библиотечен
мениджмънт“. Тя е част от структурата на
Факултета по библиотекознание и културно
наследство в Университета по библиотекознание
и информационни технологии. През юли 2018 г.
катедрата се преобразува в „Библиотечен
мениджмънт и архивистика“ и разширява своето
образователно пространство с добавянето на
още една специалност – „Архивистика и
документалистика“.

Стремежът е завършилите специалностите,
предлагани
от
катедра
„Библиотечен
мениджмънт и архивистика“, да притежават
широкопрофилна квалификационна рамка от
знания и умения и да са компетентни да
изпълняват управленски и организаторски
дейности в институциите на паметта.

Същност и методология на изследването

Настоящото изследване се базира на
анализ на актуалните учебни планове
и на архива на специалност
„Библиотечен и информационен
мениджмънт“, ОКС „бакалавър“, към
катедра „Библиотечен мениджмънт и
архивистика“, ФБКН при УниБИТ, с
оглед
на
възможностите
и
резултатите от придобиването на
практически опит на студентите по
време на процеса на обучение.

В обучението по специалността „Библиотечен и
информационен мениджмънт“ се дава приоритет на
иновационните методи, които оформят знаещи, мислещи,
търсещи решения, компетентни и информационно
грамотни специалисти. Изграждат се библиотечни и
културни мениджъри, които притежават качества за
успешна реализация във всички видове и типове
библиотеки и в различните им структурни звена.

Учебният план на специалността „Библиотечен и информационен мениджмънт“, ОКС
„бакалавър“, редовна форма на обучение, включва цикъл от дисциплини с подчертано
практически аспект. Предвидени са и часове за учебна практика през VI семестър в реална
работна среда с хорариум 100 учебни часа. Целта е по време на учебната практика студентите
да усвояват аспекти от професионалната дейност на библиотечно-информационните
специалисти и да придобиват опит чрез общуване с изявени експерти, взаимодействайки си в
условията на работен процес.

3. Обзор на учебните практики и стажове на специалност „Библиотечен и информационен
мениджмънт“

Учебните практики и стажове се провеждат в реална работна среда – открояват се
ползотворните партньорства с Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“,
Столичната библиотека, Централната библиотека на БАН, Университетската библиотека с
информационен център на УНСС, Библиотечно-информационния център на Химикотехнологичния университет, Библиотеката на НАТФИЗ, Библиотеката при Външно
министерство на Република България, Библиотеката при Съюза на българските архитекти,
Библиотеката при НЧ „Цар Борис III-1928“, Библиотеката на Музикалната академия,
Библиотеката на Лесотехническия университет, Библиотеката на УАСГ и редица други.

Изключителна възможност за придобиване на практически опит е и проектът „Студентски
практики“ на Министерството на образованието и науката, първа и втора фаза, която се
използва много активно.

Активното
сътрудничество
на
академичното образование по БИН с
библиотеки и информационни центрове е
от съществено значение за поддържането
на интереса на младите хора към
библиотечно-информационната професия.
Тук ще систематизираме няколко примера
за ползотворно партньорство.
Успешно
е
взаимодействието
за
провеждане
на
студентски
учебни
практики и стажове с Библиотечноинформационния център на Химикотехнологичния
и
металургичен
университет (БИЦ при ХТМУ).

В програмата за студентски стаж, предлагана от Библиотеката на Военната академия „Георги
Стойков Раковски“, работните процеси са свързани с: организация, управление и обработка на
информационни ресурси; автоматизация на библиотечните процеси и внедряване на нови
технологии; създаване и управление на дигитални колекции и на ресурси за електронно обучение
и използване на информационни технологии в библиотечно-информационното обслужване.
Подобна програма за студентските практики се предлага и от Библиотечно-информационния
център в Националната академия по театрално и филмово изкуство. Тук студентите се запознават
със спецификата на работа в специализирана научна библиотека към висше училище. Акцент на
дейността са присъщите за университетските библиотеки приоритети за изграждане на
електронни ресурси в помощ на обучението на студентите. Преминалите тази практика студенти
придобиват необходимите базови умения за работа по специалността и мотивация за тяхното
надграждане.

И докато в представените дотук институции студентите придобиват нови знания и
практически умения за библиотечните процеси в позната – университетска – среда, то
в Централната библиотека на Българската академия на науките (ЦБ на БАН)
практикантите се запознават със спецификата на работата в научна и депозитна
библиотека с национално значение.
Като по-нетрадиционна практика ще посочим проведената в Софийската градска
художествена галерия (СГХГ). В СГХГ студентите са включени в дейности по
подреждане, систематизиране и обработка на наличната в галерията библиотечна
сбирка. Спецификата на тази работна задача произтича от факта, че в институцията
няма обособена библиотека и щатен библиотечен специалист.

Пример за устойчиво взаимодействие между учебен процес и практика
Един от важните ни партньори през
годините е Областният информационен
център (ОИЦ) – София. Създаденото
устойчиво взаимодействие е в рамките на
обучението по задължителната дисциплина
„Проект мениджмънт“ с преподаватели:
лекции – проф. д-р Таня Тодорова,
упражнения – гл. ас. д-р Елисавета
Цветкова. Част от упражненията се
провеждат в офиса на ОИЦ – София,
където студентите се запознават с неговата
дейност, функции и задачи.

Друга интересна съвместна инициатива,
превръщаща се в традиция, са ежегодните
информационни срещи на ОИЦ – София на
територията на УниБИТ. До този момент са
организирани три срещи.Основната им цел е да
се популяризира дейността на Центъра, да се
представят различни актуални новини и
възможности за финансиране по Европейските
фондове, както и да се обявят и наградят три
отличени проекта, разработени от студентите
като изпитна работа в рамките на обучението
по „Проект мениджмънт“.

Студентите, получили отличията, презентират проектните си предложения, а експертите от ОИЦ –
София винаги успяват да намерят подходяща Оперативна програма, по която би могло да се
кандидатства с разработената проектна идея. Това мотивира студентите, дава им допълнителна
увереност в собствените сили, показва им, че могат да намерят реално приложение на разработките си и
от идея да ги превърнат в реалност.

Заключение
Катедра „Библиотечен мениджмънт и архивистика“ е изградила през годините успешно
сътрудничество с множество културни и образователни институции, в които се реализира
практическото обучение на студентите.
Чрез актуализиране на съществуващите учебни планове се постига симбиоза между
традиционните и иновативните форми на университетско образование, целящи
професионалното израстване на бъдещите специалисти. Практическата подготовка на
студентите е процес на ориентация и придобиване на самочувствие в условията на реална
работна среда и при взаимодействие с утвърдени професионалисти.
Преподаватели и студенти заедно посрещаме предизвикателствата на променящата се
библиотечна и обществена действителност. В настоящия момент сме изправени пред
изпитанието за управление на библиотеките в условията на отдалечена работа и за
информационно осигуряване на обществените нужди по време на пандемия.

ЧЕСТИТА 70-ТА ГОДИШНИНА НА
УниБИТ!

