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Семинари за дистанционно обучение по библиотечно‐информационни
науки, печатни комуникации и науките за културното наследство
Факултетът по библиотекознание и културно наследство при Университета по библиотекознание
и информационни технологии (ФБКН при УниБИТ) изпълнява проект «Дистанционно обучение по
библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство” с
Договор № BG051PO001-4.3.04-0039. Проектът се ръководи от проф. дфн Иванка Янкова и се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", схема
за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.04 «Развитие на електронни форми на
дистанционно обучение в системата на висшето образование», съфинансирана от Европейския
социален фонд на Европейския съюз. Общата цел на проекта е развитие на дистанционни програми в
образователната и квалификационна степен «магистър» по библиотечно-информационни науки,
печатни комуникации и науките за културното наследство и обучение на студенти към ФБКН при
УниБИТ. Предлагат се нови програми за дистанционно обучение в системата на висшето образование в
Република България като се отговаря на реални нужди от специалисти за библиотечноинформационната, книгоиздателската и културната сфера.
В периода ноември-декември 2013 г. се осъществява кампания за промоция на разработваните
по проекта магистърски програми за дистанционно обучение: „Библиотечно-информационен и културен
мениджмънт“, „Библиотечно-информационни политики“, „Музеен и арт мениджмънт“, „Електронен
контент: иновации и политики“, „Медийна информация и реклама“, „Защита на културно-историческото
наследство в Република България“ и други. Семинари за представяне на програмите се провеждат в:
Бургаския свободен университет (29.11.2013); в Народна библиотека „П. Р. Славейков“ и в хан „Хаджи
Николи“ с музей в гр. Велико Търново (2.12.2013); в Югозападен университет „Неофит Рилски“ в гр.
Благоевград (10.12.2013) и в УниБИТ, гр. София (17.12.2013).
Поканени за участие в семинара и в дискусията са всички интересуващи се от предлаганите от
ФБКН при УниБИТ магистърски програми. Обучението е подходящо за: специалисти от практиката в
библиотечно-информационната и културната сфера; дипломирани студенти бакалавърска степен по
библиотечно-информационни науки и архивистика; науките за културното наследство, както и в
областта на печатните комуникации, издателския, рекламен и медиен бизнес; хора със специални
образователни потребности (лица с увреждания); специалисти с висше образование от други области,
интересуващи се от преквалификация от цялата страна; желаещи преквалификация безработни лица с
висше образование и други.
Проектът разкрива нови възможности чрез дистанционната форма на обучение за придобиване
на магистърска степен по няколко специалности, отговарящи на разнообразни професионални интереси
на потенциалните обучаеми и на реални потребности на библиотечно-информационния и културен
сектор в нашата страна. Той съответства и на ясно изразена заявка от дългогодишни работодатели на
завършили Университета по библиотекознание и информационни технологии студенти за предоставяне
на съвременни форми за учене през целия живот, каквото е дистанционното обучение. Ще се подготвят
кадри за библиотечно-информационната и културната сфера, вкл. и за библиотеките в читалищната
мрежа, и за най-отдалечените райони, където липсата на такива специалисти е сериозен проблем.
Обучението по магистърските програми се предвижда да започне през 2014 година. Текуща
информация за напредъка на дейностите по проекта може да следите чрез неговия сайт: www.fbkndislearning.unibit.bg.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Университетът по библиотекознание и информационни технологии чрез Факултета по библиотекознание
и културно наследство носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви
обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на
Министерството на образованието и науката.

