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Защо е важно да говорим за медийната и 
информационна грамотност (MIL)?

Какво е значението на MIL за развитието на 
информационното общество?

Защо медийната и информационната 
грамотност са трансверсални, ключови в 21 
в.?

Каква е ролята на библиотечните 
специалисти за изграждане на MIL?

Какви са възможните форми (интерактивни ) 
за обучение по MIL за потребителите?



▪ Уменията на гражданите да работят в цифрова среда – 
да издирват и разпространяват информация, както и да 
създават ново съдържание – ключови умения в 21 в.

▪ Тези компетентности са част от т. нар. „трансверсални 
умения“ (преносими, универсални умения), необходими 
за личностната и професионална реализация във 
всички сфери. 

▪ Сред ключовите умения попадат не само компютърните 
умения (като задължителни), но и информационната 
грамотност и медийна грамотност, която дава 
възможност за подбор и извличане на релевантна 
информация, различаване на достоверните и 
надеждни източници от некоректните, както и за 
оценка на съдържанието и качеството на ресурсите, 
работа с различно медийно съдържание.



Информационна грамотност:
▪Дефиниране  и артикулиране на 
информационните потребности;
▪Намиране и достъпване на 
информация;
▪Оценка на информация;
▪Организиране на информацията;
▪Използване на ИКТ по етичен 
начин;
▪Споделяне на информация;
▪Използване на ИКТ умения за 
възпроизвеждане на информация.

Медийна грамотност:
▪Разбиране ролята и функциите на 
медиите в демократичното 
общество;
▪Познаване на условията, при които 
медиите могат да изпълняват своите 
функции;
▪Критична оценка на медийното 
съдържание;
▪Участие в медиите – гражданско 
участие;
▪Използване на ИКТ за създаване на 
собствено медийно съдържание.

Информационната грамотност и медийната грамотност 
традиционно се разглеждат като отделни и отделни 

области. Стратегията на ЮНЕСКО обединява тези две области 
като комбиниран набор от компетенции (знания, умения и 

отношение), необходими за живота и работата днес в понятието 
MIL (Media and Information Literacy). 



• „Овластяването на хората чрез медийна и 
информационна грамотност (MIL) е важна 
предпоставка за насърчаване на равен достъп до 
информация и знания и насърчаване на свободни, 
независими медии, медиен плурализъм и 
информационни системи”;

• MIL е в основата на свободата на изразяване и 
информация - тъй като дава възможност на 
гражданите да разберат функциите на медиите и 
другите доставчици на информация, да оценяват 
критично тяхното съдържание и да вземат 
информирани решения като потребители и 
производители на информация и медийно 
съдържание.Източник: 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/media-developme
nt/media-literacy/mil-as-composite-concept/



Медийна и информационна грамотност (MIL) дава 
отговори на въпросите, които всички си задаваме в 
даден момент:

Как можем да осъществим достъп, търсене, критична 
оценка, използване и достигане до информацията 
разумно, както онлайн, така и офлайн? 

Какви са нашите права онлайн и офлайн? 

Какви са етичните проблеми, свързани с достъпа и 
използването на информация? 

Как можем да се ангажираме с медиите и ИКТ за 
насърчаване на равенството, междукултурния и 
междурелигиозния диалог, мира, свободата на 
изразяване и достъпа до информация?

ЮНЕСКО



✔ 5-те закона на медийната и информационна грамотност (MIL) на 
UNESCO са предназначени за всички заинтересовани страни, свързани 
с прилагането на MIL във всички форми на развитие.  

✔ Принципите, представeни в инфографиката са вдъхновени от Петте 
закона на библиотечната наука, предложени от Ранганатан през 1931 
г. (1. Книгите са за ползване; 2. За всяка книга – подходящ читател; 3. 
За всеки читател – подходяща книга; 4. Пестете времето на читателя; 
5. Библиотеката е развиващ се организъм)



Закон 1 
Информацията, 
комуникацията, библиотеките, 
медиите, технологиите, 
интернет, както и други форми 
на информационни 
доставчици се употребяват в 
критичното гражданско 
участие и устойчивото 
развитие. Всички те са с 
еднаква тежест и никое от 
изброените не е по-
релевантно от останалите, 
нито би трябвало да се 
третира по такъв начин.

Закон 2 
Всички граждани са 
създатели на 
информация/съобщения и 
имат какво да кажат. Те 
трябва да бъдат овластени 
да достигат до нова 
информация/ знание и да 
изразяват себе си. MIL е за 
всички – независимо от 
пола и е пресечна точка на 
човешки права.



Закон 3 
Информацията, знанието и 
съобщенията не винаги са 
ценностно неутрални, нито 
винаги са безпристрастни. 
Всяка концептуализация, 
употреба или приложение на 
медийната и 
информационната 
грамотност трябва да 
направи тази истина 
прозрачна и понятна за 
всички граждани.

Закон 4 
Всеки иска да научава и 
разбира информацията, 
познанието и посланията, 
както и да общува дори, 
когато той или тя не е 
наясно с това, не го 
признава или не дава израз 
на това желание. Въпреки 
това неговите или нейните 
права не бива никога да 
бъдат компрометирани.



Медийната и информационната грамотност не се 
придобива изведнъж. Тя е процес на постоянно и 
динамично натрупване на опит. Цялостна е тогава, 
когато включва знание, умения и нагласи, когато 
покрива достъпа, оценяването, употребата, 
създаването и комуникирането на информация, 
медийно и технологично съдържание.

Закон 5 

Източник: http://gramoten.li/wp-content/uploads/2020/03/mil_five_laws_bg_new.jpg



Източник: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372417.locale=en

Защо MIL е важна за всеки?

✔Чрез медийната и информационна 
грамотност хората се учат как да 
създават отговорно медийно и 
информационно съдържание;

✔Чрез MIL хората се учат да споделят 
отговорно съдържание - „Мисли 
преди да кликнеш“ – (Think before you 
click)

✔Чрез MIL се изграждат мислещи и 
активни граждани, които 
проверяват кръстосано всяка 
информация независимо откъде 
идва и кой я споделя;



Важната роля на медиите и 
информационните посредници 

в обществото
• Медиите и другите информационни посредници като библиотеки, 

музеи помагат на хората с осигуряването на факти, идеи, знание 
или опит, които помагат на хората да правят правилен избор всеки 
ден. Те са значима част от обществото и играят важна роля като:

✔ Осигуряват гражданите със знание и информация, които са 
им необходими, за да бъдат активни и пълноправни членове 
на обществото;

✔ Осигуряват информация на хората, която им помага във 
всекидневните ангажименти; 

✔ Обучават потребителите в умения, които са необходими за 
намиране на работа; 

✔ Осигуряват релевантна информация и вземат мерки за 
ограничаване на вредите от достигане до „грешна 
информация“.



MIL – какво и защо?

• MIL е умението да се достъпва, критично анализира, 
оценява и създава медийно и информационно 
съдържание.

• Това означава, че потребителят ще знае как да намира 
информация и да проверява дали тази информация е 
истина или не. 

• Разбирането на проверката за фалшиви новини също 
ще насърчи потребителите в създаването  и 
споделянето само на вярно съдържание в каквато и да е 
медийна или информационна платформа.



MIL – защо е важна?

• MIL и участието в избори при формиране на 
правителство – информиран избор, проверка на 
информация;

• MIL и гражданските права – осигурява на гражданите 
възможност да участват активно в техните общности и да 
общуват с другите с респект и толерантност.

• MIL и човешките права – насърчава гражданите да 
достъпват, разбират и упражняват техните основни 
човешки права.

• MIL и ефективният достъп до информация – 
изграждане на умения за търсене на достоверна 
информация, оценка на информацията.



Качеството на информацията, с която се сблъскваме 
ежедневно до голяма степен определя нашите 
възприятия, убеждения и нагласи. 

Информацията може да бъде получена от други лица, 
медии, библиотеки, архиви, музеи, издатели или други 
доставчици на информация, включително тези в 
Интернет.

Уменията за работа с информацията, нашата 
информационна и медийна грамотност  - уменията за 
търсене, извличане, обработка, критична оценка, анализ 
и синтез на информация от различни източници и канали 
за достъп до информация са определящи за качеството 
на информацията, която ще ползваме (и/или 
споделяме).

Важната роля на библиотеките 
в изграждането на MIL (ЮНЕСКО)



Важната роля на библиотеките в 
изграждането на MIL (ЕС/ЕК )

Библиотеките отдавна помагат на потребителите да 
развият способността си да откриват къде е необходима 
информация и след това да я намират и прилагат. 

От опитите да се справят със здравен проблем или 
намирането на работа до най-напредналите 
изследвания, библиотекарите изграждат 
информационна грамотност у своите потребители.

По този начин хората могат да бъдат независими и да 
имат възможност да се възползват максимално от 
възможностите информационното общество.



Важната роля на библиотеките 
в изграждането на MIL (ИФЛА)

Библиотеките имат дълъг и богат опит за насърчаване 
на информационната грамотност и в тясно 
сътрудничество с други партньори за насърчаване на 
медийната грамотност. 

Уменията, необходими за разбиране и оценка на 
информацията - новинарски статии, научни списания, 
официални публикации, блогове или туитове, са онези 
необходими умения, без които хората лесно се 
подвеждат или просто остават неинформирани и не 
могат да играят напълно активна роля в обществото.

Тези умения могат да се изграждат и развиват в 
бибилотеките чрез различни инициативи и форми за 
обучение.

 



Пътеводител-за-проверка-на-факти-в-дигитална-среда-2020.
Пътеводител-за-проверка-на-факти-в-дигитална-среда-2020.pdf

https://aej-bulgaria.org/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9F%D1%8A%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0-2020.pdf
https://aej-bulgaria.org/wp-content/uploads/2020/10/%D0%9F%D1%8A%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0-2020.pdf


• Музиката, телевизията, видео игрите, списанията и 
други медии оказват силно влияние върху начина, по 
който виждаме света, влияние, което често започва в 
ранна детска възраст. 

• За да бъдат ангажирани и критични медийни 
потребители, децата трябва да развият умения и 
навици за медийна грамотност. 

• Тези умения включват възможността за достъп 
до медиите на основно ниво, да се анализира по 
критичен начин въз основа на определени ключови 
концепции, да се оцени въз основа на този анализ и 
накрая да се създаде медия.

Изграждане на MIL при децата 



Източник: https://www.waterford.org/education/essential-media-literacy-questions/



Коалиция за медийна грамотност (България) 
https://gramoten.li/

Рубриката „Ресурси“ включва много полезни материали на 
български език, подходящи за обучение по MIL за деца / ученици



Игри и занимания за 
изграждане на умения по 

медийна и информационна 
грамотност



Игра, разработена от ЮНЕСКО за развиване на MIL



MIL FUN GAME - ЮНЕСКО

ПРАВИЛА НА ИГРАТА
•Всяка информация води до последици.

•Надяваме се, че тази игра ще ви научи, че изборът на 
информация и решенията, които вземате, могат да имат и 
положителни и отрицателни последици върху обществото.

•Само двама души могат да играят игра в даден момент. 

•Играта започва,  когато играчите хвърлят 6 на заровете. 
Следва хвърляне на заровете...

•Ако попадне на позитивно съобщение, играчът е в 
безопасност и продължава да играе. 

•Ако обаче попадне на негативно съобщение, играчът е 
наказан за това - играчът се връща в началото. 

•Първият човек, който стигнете до финалната линия 
печели.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372421.locale=en

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372421.locale=en


• Медийната и информационната грамотност 
не се придобива изведнъж. 

• Тя е процес на постоянно и динамично 
натрупване на опит. 

• Цялостна е тогава, когато включва знание, 
умения и нагласи, когато покрива достъпа, 
оценяването, употребата, създаването и 
комуникирането на информация, медийно и 
технологично съдържание.

Вместо заключение…

Вместо заключение да си припомним отново 5-тия 
закон на медийната грамотност на ЮНЕСКО:



Благодаря за вниманието!

 За въпроси и контакти: 
eli_belcheva@yahoo.com


