
 

 
 
 

 

 

ТЕМАТИЧНО  ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ  
 

ПО НАПРАВЛЕНИЕ 2: Организация и управление на работата в обществената библиотека 
Модул 1: Визия на съвременната българска обществена библиотека 

Модул 2: Управление на обществената библиотека 
 

 
 
Цели на обучението:  

 Запознаване с и обсъждане на учебното съдържание и учебните материали в 
Направление 2, модули 1 и 2; 

 Изясняване на организацията и последователността на учебния процес; 

 Определяне на необходимата предварителна подготовка преди провеждане на 
обученията – техническа и организационна; 

 Споделяне на опит и работа в екип по конкретни учебни ситуации; 

 Трениране на умения за провеждане на учебни дейности; 

 Получаване на обратна връзка и подкрепа в развитието като обучители; 

 Повишаване на увереността и мотивацията на обучителите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Първи ден /02.05.2011, понеделник/ 
 

9.00 – 10.30 Сесия 1  
Въведение в тренинга и запознаване с подхода. 
Запознаване на участниците, очаквания, извеждане на индивидуални 
учебни цели. 

 

10.30 – 11.00 Кафе-пауза 

11.00 – 12.30 Сесия 2  
Профил на обучаемите – библиотекари в обществените библиотеки. 
Обучителни потребности  /презентация и дискусия/ 

 

12.30 – 14.00 Обяд 

14.00 – 15.30 Сесия 3  
Структура и съдържание на учебните материали по тематично 
направление 2  /презентация, работа в малки групи, дискусия/ 

 

15.30 – 16.00 Кафе-пауза 

16.00 – 17.30 Сесия 4  
Структура и съдържание на учебните материали по тематично 

направление 2  /част 2/ 

17.30 – 17.45 Оценка на работата през деня 

17.45 – 19.00 Време за индивидуална работа по материалите   

19.30 Вечеря  

 
 
Втори ден /03.05.2011, вторник/ 
 

9.00 – 10.30 Сесия 1  
Подготовка и планиране на учебна сесия /разделяне по теми и по групи/ 
 Подготовка на тренинг-план по направление 2 /презентация/ 

 

10.30 – 11.00 Кафе-пауза 

11.00 – 12.30 Сесия 2  
Елементи на ефективната комуникация пред аудитория /кратко 
представяне и упражнение; упражнението се записва с камера/ 

 

12.30 – 14.00 Обяд 

14.00 – 15.30 Сесия 3  
Добри и лоши практики при презентиране /видео-филм/ 
Добри практики при създаването на презентация /демонстрация/  
 
Основни методи за представяне на съдържанието по направление 2. 
Критерии за избор на методите.  
 

15.30 – 16.00 Кафе-пауза 

16.00 – 17.30 Сесия 4  
Подготовка на избраната учебна ситуация /работа по групи/ 

 

17.30 – 17.45 Оценка на работата през деня 

18.00 – 19.00 По желание – самостоятелна работа на групите   

20.00 Вечеря  

 
 
 
 



 

 
Трети ден /04.05.2011, сряда/ 
 

9.00 – 10.30 Сесия 1  
Подход за представянето на всяка група - разяснения 
Представяне на темата на група 1 пред останалите обучаеми 
Дискусия – самооценка, оценка от обучаемите, оценка от водещите 

 

10.30 – 11.00 Кафе-пауза 

11.00 – 12.30 Сесия 2  
Представяне на темата на група 2 пред останалите обучаеми 
Дискусия – самооценка, оценка от обучаемите, оценка от водещите 

 

12.30 – 14.00 Обяд 

14.00 – 15.30 Сесия 3   
Представяне на темата на група 3 пред останалите обучаеми 
Дискусия – самооценка, оценка от обучаемите, оценка от водещите 

 

15.30 – 16.00 Кафе-пауза 

16.00 – 17.30 Сесия 4  
Представяне на темата на група 4 пред останалите обучаеми 
Дискусия – самооценка, оценка от обучаемите, оценка от водещите 

 

17.30 – 17.45 Оценка на работата през деня 

19.30 Вечеря  

 
 
Четвърти ден /05.05.2011, четвъртък/ 
 

9.00 – 10.30 Сесия 1  
Представяне на темата на група 5 пред останалите обучаеми 
Дискусия – самооценка, оценка от обучаемите, оценка от водещите 
 

10.30 – 11.00 Кафе-пауза 

11.00 – 12.30 Сесия 2  
Обобщаване на резултатите и оценка на обучението 
 

12.30 – 13.30 Обяд и отпътуване 
 


