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Library Teaching Technology 
(LibraTech) 

 Проектът „LibraTech” е по дейност 

мобилност в областта на 

професионалното образование и 

обучение и се реализира в 

партньорство между участници от 

Испания и България, с обучаваща 

организация Ciberespacio SL от 10 

до 16 септември 2013 г. 



Library Teaching Technology 
(LibraTech) 

Учебната програма е с акцент върху: 
 култивиране на собствен стил на 

преподаване; 
 участие в уникалната култура на всяка 

отделна медийна платформа и поетапно 
ангажиране на обучаемите; 

 вграждане на учебното съдържание в 
социалните медийни канали за 
интерактивно трансформиране на 
учебните програми и обучителните 
дейности. 
 



Library Teaching Technology 
(LibraTech) 

 Каква ще бъде ролята на 
библиотекарите през следващото 
десетилетие?  

 Как социалните мрежи 
въздействат на ежедневната 
работа с потребителите?  

 Какви нови услуги могат да бъдат 
развити? 

 Как библиотеката се превръща в  
едно различно, модерно 
пространство? 

 

Библиотеката и библиотекарите в  
дигиталния свят  



Library Teaching Technology 
(LibraTech) 

 InstaReading - 
Състезанието, което 
чете 

 

 KNоw Library  - 
Запознай се с твоята 
библиотека 

 

 Играй, чети, 
сърфирай - Намери 
книжката! 

 



 

Library Teaching Technology 
(LibraTech) 



Library Teaching Technology 
(LibraTech) 

Завършването на квалификационния курс е успешно и е 
сертифицирано с документ за Europass мобилност.  

 



Teambuilding  
Регионална библиотека “Пенчо 

Славейков” -Варна 

 Чета и готвя, готвя и 
чета  
 

 Нова книга или... - 
Харесай, ако си чел 
 

  Прочети книга – 
спечели приятел или 
Как ме промени 
прочетеното 
 

 Слънчева книга сред 
природата 

 



InstaReading – Състезанието, 

което чете 
 Успешна практическа реализация намери моделът 

InstaReading – Състезанието, което чете. Той се 
превърна в паралелна надграждаща форма на 12-
то издание на инициативата Маратон на четящите 
хора. InstaReading e различното представяне на 
четенето, книгата и нейния читател с цел  
насърчаване и популяризация.  

 Предостави се трибуна за 
изява на читателите - любим 
автор, любима книга, на 
любимо място в едно 
изречение, една снимка, едно 
клипче – всеки е себе си в един 
кратък отрязък време. 



InstaReading – Състезанието, 

което чете  
 Изразете себе си и подкрепете четенето, 

СЕГА! 

 

Категории 

 Фотография 

 Видеоклип 

 

866 потребителски харесвания за месец на  

#reading_libvar 

 



InstaReading – Състезанието, 

което чете  
 ПОБЕДИТЕЛИТЕ! 
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InstaReading – Състезанието, 

което чете  
 НАГРАЖДАВАНЕТО! 

 

 



 

 

Финистере, или пилигримският път до края 
на света и обратно, е… 

 

 



Благодарим за вниманието! 
  

http://www.libvar.bg/projects/libratech/ 

   
e-mail: office@libvar.bg 
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