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Въведение
Съвременното общество се определя като
информационно общество, общество на
знанието
и
иновациите,
и
се
характеризира
с
качествено
ново
отношение към тях.

Информацията
се
утвърждава
като
основен ресурс за всички сфери –
политика,
икономика,
образование,
здравеопазване, култура. Процесът на
изменения обхваща целия спектър на
обществения живот, той е повсеместен и
необратим.

Въведение
Причина за тези процеси са големите
технологични постижения от последните
десетилетия на XX век – създаването и
бурното развитие на комуникационните и
компютърните
технологии,
появата
и
повсеместното навлизане на Интернет в
информационната среда. Трансформациите
и коренните промени, настъпващи в
съвременното развитие на обществото,
засягат всички сфери на живота и влияят
както на отделния индивид, така и на
общностите като цяло.

Въведение
Библиотеките са един от ключовите елементи на съвременната
информационна среда и на единното глобално информационно
пространство. Неотменно изискване и условие за изграждането на
информационно общество е правото за равен и демократичен достъп до
информация. Имайки предвид, че една от основните функции на
библиотечната институция е именно информационната, няма поподходяща обществена структура за осигуряване на максимално открит
достъп до информационни ресурси за цялото общество.

Оперативното и качествено осигуряване на информация изисква
модернизиране на процесите за събиране, обработка и предоставяне на
информация и развита информационна инфраструктура. Новите
информационни
технологии
предоставят
нови,
допълнителни
възможности за библиотеките да инициират актуални посоки на развитие
и да повишат социалното си значение.

Същност и цели на проекта
В България проблемите на мобилният достъп до
информация и знания са частично разглеждани, но до
момента
няма
проведено
изследване
относно
съществуването
както
на
мобилни
дигитални
библиотеки, така и на мобилни форми за обучение в
страната.
Не
е
проучвано
и
отношението
и
компетентността на специалистите в тази сфера. Няма
изградена информационна точка, която да събира,
систематизира и разпространява информация по темата.
Всички тези проблеми цели да разреши научноизследователският проект „Информационен портал
относно мобилно обучение и мобилен достъп до
библиотечни услуги и ресурси“, с Договор №КП-06-М35/2
от 18.12.2019 г., финансиран от ФНИ на МОН, с
ръководител гл. ас. д-р Елисавета Димитрова Цветкова,
преподавател в Университет по библиотекознание и
информационни технологии, София.

Същност и цели на проекта
Основната цел на проекта е чрез системно
изследване на проблематиката, свързана с
мобилното обучение и мобилния достъп до
библиотечни услуги и ресурси, както в България,
така и в други европейски страни, да се достигне
до нови научни знания и продукти, обединени и
представени в общ информационен Интернетпортал, чрез който да се разкрият и обобщят
положителните промени, които информационните
технологии
предизвикват
в
съвременното
общество по отношение на новите възможности за
достъп до обучение и информация чрез активната
роля на мобилните дигитални библиотеки.

Същност и цели на проекта
Специфични цели на проекта са:
 провеждане на научни изследвания, които да доведат до получаване на ново
теоретично знание, научно-приложни резултати и ново образователно
съдържание;
 стимулиране на научния потенциал и развитието на постдокторанти,
докторанти и студенти;
 популяризирането на мобилните форми на обучение и информиране сред
библиотечната общност и в образователните среди;

 популяризиране на мобилния достъп до дигитални колекции на културните
институции в страната, като съвременен подход за социализацията на
българското книжовно културно наследство, за стимулиране на научните
изследвания в областта и за запазване на културната идентичност на
обществото.

Очаквани резултати от реализацията на проекта
Реализирането на основната цел на проекта,
изразяваща
се
в
системно
изследване
на
проблематиката, свързана с мобилното обучение и
мобилния достъп до библиотечни услуги и ресурси,
както в България, така и в други европейски страни, ще
доведе до нови научни знания и продукти, обединени и
представени в общ информационен Интернет-портал,
чрез който ще се разкрият и обобщят положителните
промени,
които
информационните
технологии
предизвикват в съвременното общество по отношение
на новите възможности за достъп до обучение и
информация, чрез активната роля на дигиталните
мобилни библиотеки, което от свая страна ще засили
интереса и разпространението на тези форми за
информиране в образователната, научната и културната
сфера в Република България.

Очаквани резултати от реализацията на проекта
Провеждането на научните изследвания по проекта ще доведе до получаване на ново
теоретично знание, научно-приложни резултати и ново образователно съдържание,
които ще бъдат обективирани в:
 тематичен информационен портал, свободно-достъпен в Интернет-пространството,
съдържащ следните информационни бази:

•
•
•

•
•

Информационна база: Мобилни дигитални библиотеки;
Информационна база: Проекти и инициативи в областта на мобилното образование;
Информационна база: Институции - лидери в областта на мобилните библиотеки и
образование;
Информационна база: Научни форуми, свързани с мобилни дигитални библиотеки и мобилно
образование;
Информационна база: Нормативни документи в областта.

 1 монография;
 научни доклади и публикации в реферирани научни издания;

Очаквани резултати от реализацията на проекта
В последната дейност на проекта е заложено
организиране и провеждане на национален научен
семинар, с цел повишаване информираността по
проблематиката на проекта и популяризиране на
резултатите от дейностите по него.

На семинара ще бъдат поканени представители на всички
големи български библиотеки - Национална библиотека
„Св. св. Кирил и Методий“, Столична библиотека, всички
регионални и всички университетски библиотеки в
страната, както и учени, специалисти, постдокторанти,
млади учени, докторанти и студенти от УниБИТ.
Основен акцент в програмата на семинара ще бъде
популяризирането
на
създадения
информационен
портал, на реализираните по проекта дейности и на
самия проект като цяло.

Изводи
Дигиталната информационна среда е факт и тя води след себе си редица
предизвикателства, едно от които е наличието на „огромно море“ от
информационни ресурси, в които е трудно да се ориентираш и да намериш
релевантните документи. Създаването на информационна платформа за
мобилни библиотеки и мобилно образование ще реши този проблем в
конкретната сфера и ще даде възможност на всички потребители да
намират бързо, лесно и адекватно информация.
А това е изключително ценно, както ни убеждава и създадената през
последните месеци ситуация в целия свят с пандемията и COVID-19. В тези
дни на социална изолация и затруднени елементарни ежедневни дейности,
разбираме колко важни са за нас новите технологии и новите дигитални
възвожности на всички институции, включително и образователните и
информационните. Знанието и информацията са сила, които оценяваме
най-добре в трудни времена като днешните.

Заключение
Основната цел на Национална
стратегия за развитие на научните
изследвания
в
Република
България 2017 – 2030 г. е чрез
мащабно
модернизиране
на
системата на научни изследвания
в страната да се постигне устойчив
икономически растеж и значително
повишаване на качеството на
живот.

Заключение
Предложената
проектна
концепция
е
ориентирана към създаването и развитието на
информационна платформа с образователна,
научна и културна насоченост, която цели
повишаване на информираността на обществото
относно нови образователни политики, каквото
е мобилното обучение и удобен и неограничен
от време и място мобилен достъп до
библиотечни услуги и ресурси.
Реализирането на проекта ще доведе до
получаването
на
трайни
теоретични
и
приложими в практиката резултати, ще засили
международното сътрудничество и обмена на
научи знания, на образователни и културни
практики.
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