
ПРОЕКТ 
„BIBLIO – ПОВИШАВАНЕ ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ 

И КОМПЕТЕНТНОСТИ НА БИБЛИОТЕКАРИТЕ В ЕВРОПА“ 

“BIBLIO – BOOSTING DIGITAL SKILLS AND COMPETENCES FOR 
LIBRARIANS IN EUROPE”



 Проектът е финансиран по Програма Eразъм+ KA2 / 
Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики 
(Sector Skills Alliance);

 Период: 36 месеца 

 Координатор: Университета в Бари, Италия



 Университета в Бари (Италия)
 Централен институт на обединения каталог на италианските

библиотеки и библиографска информация (Италия)
 Международна академия за европейски грантове (Италия)
 Център за професионално обучение към УниБИТ (България)

ПАРТНЬОРИ

 Център за професионално обучение към УниБИТ (България)
 Фондация „Глобални библиотеки България“ (България)
 Data Media Group (Латвия)
 Център за културни информационни системи (Латвия)
 Гръцки свободен университет (Гърция)
 ALL DIGITAL (Белгия)
 Публични библиотеки 2030 (Белгия)



НОВИ ПРОФИЛИ 

 СЛУЖИТЕЛ - КОМУНИКАЦИЯ И РАБОТА С ОБЩНОСТТА
COMMUNITY ENGAGEMENT AND COMMUNICATION OFFICER

 ОТГОВОРНИК – ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ
DIGITAL TRANSFORMATION FACILITATOR 

(Профилите на ролите не са профили на работа, служител в организация 
може да има различни роли, дори ако служителят има различно заглавие)

EКР 
5



СЛУЖИТЕЛ - КОМУНИКАЦИЯ И РАБОТА С ОБЩНОСТТА
COMMUNITY ENGAGEMENT AND COMMUNICATION OFFICER

EКР 
5

Образователно поле: 
Комуникации, маркетинг, библиотечно и информационно образование (LIS), връзки с обществеността



ЗАДАЧИ/

 Сътрудничество за разработване и прилагане на
комуникационна стратегия, стимулираща ангажираността
на потребителите онлайн и достигаща до нови аудитории;

 Сътрудничество за разработване на цифрови услуги,
ангажиращи гражданите за развитието на иновативни
културни дейности;ЗАДАЧИ/

ОСНОВНИ 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ

културни дейности;
 Управление на информационните потоци, за да отговори на

нуждите от информационно съдържание;
 Комуникиране, свързване и управляване на

взаимоотношения с външни заинтересовани страни, които
могат да бъдат включени в дейностите на библиотеката;



ЗАДАЧИ/
ОСНОВНИ 

 Оценяване на нуждите на общността и проектиране на нови
услуги;

 Комуникация с потребители за библиотечните услуги;
 Отговаряне на потребителски запитвания за библиотечни

услуги;
 Разработване на подходи за обратна връзка с потребителитеОСНОВНИ 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ
 Разработване на подходи за обратна връзка с потребителите

за библиотечните услуги;
 Оценка на обратната връзка с потребителите;
 Идентифициране на местни проблеми;
 Организиране и управляване дейности за електронно

обслужване, съобразено с нуждите на целевите групи;



DigComp 2.1
компетенции

 Информация, данни и медийна грамотност
 Комуникация и сътрудничество чрез

цифрови технологии
 Информация, данни и медийна грамотност
 Комуникация и сътрудничество чрез Комуникация и сътрудничество чрез

цифрови технологии
 Създаване на цифрово съдържание
 Сигурност
 Разрешаване на проблем



ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ 
НАПРЕЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ

 Творчество
 Учене чрез опит
 Планиране и управление
 Поемане на инициативата
 Мотивация и постоянство
 Мобилизиране на ресурси
 Откриване на възможности и 

 Умения за работа в мрежа, 
включително управление на 
взаимоотношения

 Оценяване на идеи
 Мобилизиране на другите
 Междуличностни умения 

(комуникация и активно слушане;  Откриване на възможности и 
стратегическо мислене

 Умения за маркетинг, 
застъпничество, промоция

 Управление на времето
 Лидерство и фасилитатор на 

промяната

(комуникация и активно слушане; 
решаване на проблеми и вземане на 
решения; управление на конфликти; 
преговори;  емоционална 
интелигентност; сътрудничество)

 Менторство, коучинг и педагогически 
умения



ЖЕЛАТЕЛНИ
НАПРЕЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ

 Самосъзнание и самоефективност;
 Справяне с несигурността, неяснотата и 

риска;
 Умения и знания за набиране на средства; Умения и знания за набиране на средства;
 Етично и устойчиво мислене;
 Дизайнерско мислене



ОТГОВОРНИК – ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ
DIGITAL TRANSFORMATION FACILITATOR 

EКР 
5

Образователно поле: 
Хуманитарни науки, Информационни технологии, Библиотечни и информационни науки (БИН)



ЗАДАЧИ/

 Подкрепа на колегите при използването на нови цифрови
инструменти, включително използването на цифрови технологии
за комуникации и производство на съдържание

 Комуникиране с доставчици на цифрови материали и институции
за културно наследство

 Създаване на цифрово съдържание като видеоклипове, подкастиЗАДАЧИ/
ОСНОВНИ 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 Създаване на цифрово съдържание като видеоклипове, подкасти
и т.н.

 Избор и прилагане на подходящите инструменти и решения за
дигитализиране на ресурси

 Дигитализиране на документите и колекцията на библиотеката,
грижа за метаданните в съответствие с признатите
международни стандарти и изискванията за отворени данни



ПОЗНАНИЯ

 Познания за управление на библиотечни системи;
 Познаване на инструментите за графичен дизайн;
 Познаване на методологията и инструментите за

създаване на цифрово съдържание, включително
производство на видеоклипове, подкасти и друго цифрово
съдържание

ИЗИСКУЕМИ
съдържание

 Знания за процеса на дигитализация на книги и
документи

 Знания за компресиране на файлове, включително
цифрови формати (TIFF, JPG, PDF, FITS) и висококачествени
изображения и техните актуализирани стандарти (IIIF)

 Познаване на законодателството в областта на авторското
право и Creative Commons



 Познаване на конкретна област (изкуство, история, 
литература);
Знания за придобиване, информация и организация на 

знания;

ПОЗНАНИЯ

ЖЕЛАНИ

знания;
Знания за потребителски анализ и информационни 

услуги;
Познания за дигиталните хуманитарни науки;
Релационни бази данни и системи за управление на 

съдържанието;
Познаване на свързани данни, отворени данни.



 Информация, данни и медийна 
грамотност

 Комуникация и сътрудничество
 Създаване на цифрово съдържание

DigComp 2.1
компетенции

 Създаване на цифрово съдържание
 Сигурност
 Разрешаване на проблем



 Мобилизиране на ресурси. Мотивация и постоянство
Умения за творческо мислене
Поемане на инициатива
Планиране и управление
 Справяне с неяснотата, несигурността и риска
 Разрешаване на проблем
Управление на времето

НАПРЕЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ

ИЗИСКУЕМИ
Управление на времето
 Самосъзнание и самоефективност
Менторство, коучинг и педагогически умения
Вземане на решение
Междуличностни умения (комуникация и активно слушане,

решаване на проблеми и вземане на решения, решаване и
управление на конфликти, преговори, емоционална интелигентност,
сътрудничество с други)



ЖЕЛАНИ 

 Учене чрез опит
 Етично и устойчиво мислене
 Оценяване на идеи
 Прецизност и точност
 Застъпничество, промоция, маркетинг и повишаване на осведомеността




