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Проектът Mobile Digitizing (MobiDig) има за цел да предостави 
достъпно и иновативно обучение за библиотекари, архивисти, 
мениджъри на малки организации и учители в сферата на 
библиотечната наука, за това как се създадат нискобюджетни 
съоръжения за дигитализиране и как се обработва и съхранява 
придобитата информация. 



Една от главните цели на проекта е да систематизира, интегрира и 
разпространи съвременните практики, не само сред малките библиотеки, 
но също и сред институциите за професионално образование, като 
средство за обновление на методите за работа и обучителните материали 
за учители и ученици.  Проектът MobiDig предоставя онлайн ресурси за 
ПОО (Професионално образование и обучение) за мобилна и ниско-
бюджетна дигитализация. 



 
 
 

Проекът предоставя достъп до допълнителни квалификации за 
професионално образование, което продължава цял живот(continuous VET 
или C-VET).  В системата на управление на знанията, заедно с безплатния и 
леснодостъпен наръчник, са включени и дигитални образователни филми 
и ресурси за самообучение. Съдържанието е създадено за да подпомогне 
целевата група (библиотекари/архивисти/мениджъри на 
библиотеки/учители и обучители) при придобиването на допълнителни 
професионални умения с перспектива за учене за цял живот. 
http://mobiledigit.eu/ 
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Целите на обучителните материали в проекта MobiDig са да: 
-обучи библиотекари/архивисти от малки организации и учители в сферата 
на професионалното квалифициране за това как се създават 
нискобюджетни съоръжения за дигитализиране; 
– обучи библиотекари/архивисти от големи организации как да подпомагат 
по-малките организации в създаването на такива инсталации; 
– обучи целевата група как да използва безплатни обучителни ресурси и 
софтуер с отворен код за дигитализиране и  обработване на информация; 
– предостави онлайн ресурси за Професионално образование и обучение: 
– система за управление на знанията, дигитални филми, наръчник, 
инструменти с отворен софтуер, които могат да се използват във 
формалното и неформалното обучение; 
– предостави модел за децентрализацията на процеса на дигитализиране. 



 

 
 
 
За изпълнение на целите на проекта MobiDig са създадени седем 
обучителни модули, които са преведени на всички партньорски езици: 
Модул 1. Основни стъпки при дигитализирането на писменото 
наследство 



 

 
 
 
 
 
Модул 2. Селектиране на книги и документи за дигитализация: 
оценка, приоритети и мотивация. 



 
 
 
 
Модул 3. Анализ на хардуер за дигитализация, оценки и препоръки 



Модул 4. Софтуер за дигитализация 



 
 
 
 
 
 
 
 
Модул 5. Разработване на 
нискобюджетни инсталации за 
дигитализация в малките  библиотеки, 
архиви, читалища 



 
 
 
 
 
Модул 6. Подходи в обучението на управители на библиотеки/архиви и 
библиотечен/архивен персонал как да внедрят дигитализацията в своята 
организация 



 
 
 
 
 
 
 
 
Модул 7. Дигитализация и авторско право 

   Members World Trade Organization 2017 
 
 
 
 
 
 
Green: members , Yellow: observers, 
Blue: members, dually represented by the EU  
Red: nonparticipant states 



 
 
 
 

По проекта MibiDig е разработена Система за управление на 
обучението LMS (Learning Management System), която има 
добри резултати в професионалното обучение и осигурява: 
Гъвкав достъп; Гъвкави учебни пътеки - да се четат всички 
модули един след друг или в различен ред или само част от 
тях. 
Централизирана платформа за обучение - всичко се съхранява 
на едно място (модули за обучение, тестове, резултати от 
оценката, комуникация с учителя / обучителя).  
Без разходи -  достъпна за всеки, който би искал да я използва 
безплатно.  
Съдържанието може лесно да бъде персонализирано и 
актуализирано дори след края на проекта - могат да се добавят 
нови модули за обучение или да се добави ново съдържание 
във вече съществуващите.  







Във всеки модул за обучение е интегриран кратък дигитален филм за 
илюстрация: 
  
https://www.youtube.com/channel/UC8azZFdDdVK2-nRa7gZaI_g 
 

Идеята е да се използва пълният потенциал на съвременната медия 

и компютърните технологии за да се подпомогне процеса на учене с 

възможно най-много визуални и практически материали. 

През май 2019г. в РНБ „П.Р. Славейков“ – В. Търново ще се проведе 

обучителен семинар за работа с LMS. 
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Системата за управление на знанията съдържа седемте обучителни 
модули, които са главният ресурс за самостоятелно, формално или 
неформално обучение.  Достъпът до системата е свободен за всички 
и по всяко време. Това позволява на всеки да избере своя собствен 
начин на учене в зависимост от индивидуалните нужди.  
 
По-големите библиотеки могат да използват предоставените 
материали за да обучават по-малките библиотеки, професионалните 
училища и организации могат да ги интегрират като част от по-голям 
курс, напр. като „запазване на културното наследство“ или като 
извънкласно обучение. 
Системата е достъпна на български, английски и другите 
партньорски езици. 



Благодарим за вниманието 
http://mobiledigit.eu/ 

 
Росен Петков, София, тел: +359 888 709451, e-mail: rosen@scas.acad.bg 
Даниела Атанасова, София, тел.: +359 888 599384, e-mail: datan1965@abv.bg 
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