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в дигитална среда и в дигитална среда и 
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.     І Европа и образованието за.     І Европа и образованието за
бъдещетобъдещето

• Единна европейска система за висше Единна европейска система за висше 
образование и единна акредитация на образование и единна акредитация на 
висшето образование;висшето образование;

• Харта на европейските университети за учене Харта на европейските университети за учене 
през целия живот;през целия живот;

• До 2020 година повече от 20 % от До 2020 година повече от 20 % от 
завършващите студенти да са преминали завършващите студенти да са преминали 
мобилност.мобилност.



  

.    ІІ Трансформациите в писмените.    ІІ Трансформациите в писмените
   комуникации и образователната   комуникации и образователната

индустрияиндустрия
• 2000 г. - делът на електронното обучение извън областта на 2000 г. - делът на електронното обучение извън областта на 

информационно-комуникационните технологии в САЩ и Европа информационно-комуникационните технологии в САЩ и Европа 
е 24%;е 24%;

• 2004 г. - глобалният пазар на електронно обучение има оборот над 2004 г. - глобалният пазар на електронно обучение има оборот над 
$23.1 млрд. като Северна Америка има дял от 65.2% от пазара, а $23.1 млрд. като Северна Америка има дял от 65.2% от пазара, а 
Западна Европа е най-динамичният и бързо-развиващ се пазар на Западна Европа е най-динамичният и бързо-развиващ се пазар на 
такова обучение;такова обучение;

• 2005 г. - делът на електронното обучение извън областта на 2005 г. - делът на електронното обучение извън областта на 
информационно-комуникационните технологии в САЩ и в информационно-комуникационните технологии в САЩ и в 
Европа е 53,8%, а електронното обучение е най-използваното Европа е 53,8%, а електронното обучение е най-използваното 
корпоративно ИТ приложение;корпоративно ИТ приложение;

• 2007 2007 г. – пазарът на електронното обучение в САЩ г. – пазарът на електронното обучение в САЩ e $17.5 e $17.5 млрд. млрд. 
(("eLearning: A Global Strategic Business Report,""eLearning: A Global Strategic Business Report,"))

• 2010 г. – очакван дял на оборота за електронно обучение над $52.6 2010 г. – очакван дял на оборота за електронно обучение над $52.6 
млрд.млрд., от които делът на Азия ще бъде между 25 и 30%, от които делът на Азия ще бъде между 25 и 30%..



  

.    ІІІ Дигитална конверсия и.    ІІІ Дигитална конверсия и
 информационен цикъл информационен цикъл

• ГГенезис на идея, теза, концепция;енезис на идея, теза, концепция;
• Информационен цикъл - осигуряване на Информационен цикъл - осигуряване на 

традиционната защита на интелектуален традиционната защита на интелектуален 
продукт: публикуване, идентифициране, продукт: публикуване, идентифициране, 
библиографиране, класифициране, библиографиране, класифициране, 
анотиране, съхранение;анотиране, съхранение;

• Интегрирани информационно–Интегрирани информационно–
комуникационни системи по цялата верига комуникационни системи по цялата верига 
на информационния цикъл.на информационния цикъл.



  

• Дигитално съдържание – дигитална Дигитално съдържание – дигитална 
конверсия на съществуващи традиционни конверсия на съществуващи традиционни 
информационни носители (доминиращо на информационни носители (доминиращо на 
хартиен носител); създаване на хартиен носител); създаване на 
несъществуващи в друг вид, на други несъществуващи в друг вид, на други 
информационни носители, дигитални информационни носители, дигитални 
информационни източници;информационни източници;

• Създаване на т. нар. „интелигентни Създаване на т. нар. „интелигентни 
платформи” за управление на съдържаниеплатформи” за управление на съдържание



  

V   І Трансформации вV   І Трансформации в
 образователните модели образователните модели

• Електронно и виртуално образование;Електронно и виртуално образование;
• Интегрирането на учебното съдържание в интелигентна Интегрирането на учебното съдържание в интелигентна 

платформа;платформа;
• Web–базиран достъп, търсене, извличане на знания;Web–базиран достъп, търсене, извличане на знания;
• Систематизиране, класифициране, организиране на Систематизиране, класифициране, организиране на 

информационни ресурси;информационни ресурси;
• Организиране на нееднородни разпределени Организиране на нееднородни разпределени 

информационни ресурси в бази от знания;информационни ресурси в бази от знания;
• Сигурност, защита на информация и знания  и Сигурност, защита на информация и знания  и 

организиране в потребителски и административни бази от организиране в потребителски и административни бази от 
знания.знания.



  

Промени в програмите на Промени в програмите на 
СВУБИТСВУБИТ

• Тематичното направление на обучението – Тематичното направление на обучението – 
универсално или конкретно (библиотеки, архиви, универсално или конкретно (библиотеки, архиви, 
музеи, книгоиздаване, книгоразпространение, музеи, книгоиздаване, книгоразпространение, 
информационни технологии, информационно информационни технологии, информационно 
брокерство).брокерство).

• Вид, съдържание, формат, модели на представяне Вид, съдържание, формат, модели на представяне 
на информационните ресурси (хартиени, на информационните ресурси (хартиени, 
микрофилми, ленти, микрофилми, ленти, CDCD, , DVDDVD, аудио, видео , аудио, видео 
касети и др.).касети и др.).

• Потребителски интерфейс – език, предпочитания Потребителски интерфейс – език, предпочитания 
за търсене, достъп и ползване на информацията, за търсене, достъп и ползване на информацията, 
база от знания за потребителите. база от знания за потребителите. 



  

V.    Изпреварващото обучение вV.    Изпреварващото обучение в
  програмите на СВУБИТ  програмите на СВУБИТ  

• Подмяната на материалния носител на Подмяната на материалния носител на 
информацията, компютърно–мрежовата информацията, компютърно–мрежовата 
комуникация;комуникация;

• ретроконверсията на традиционните ретроконверсията на традиционните 
библиотечни каталози в онлайн–каталози;библиотечни каталози в онлайн–каталози;  



  

V .   І Глобализацията наV .   І Глобализацията на
 образователното пространство образователното пространство  

• Образованието - фактор за поддържане на Образованието - фактор за поддържане на 
цивилизационния модел;цивилизационния модел;

• Индустриалната епоха - от традиционна към Индустриалната епоха - от традиционна към 
дистанционна форма на обучение дистанционна форма на обучение 
последният стадий от развитието на последният стадий от развитието на 
образователните технологии;образователните технологии;

• Дигиталния език - промени за усвояването на Дигиталния език - промени за усвояването на 
знания и умения в динамично съответствие с знания и умения в динамично съответствие с 
изискванията за подготвеност на обучаемия;изискванията за подготвеност на обучаемия;



  

Институции и образованиеИнституции и образование
• Формално, неформално и информално Формално, неформално и информално 

образование;образование;
• Информално образование -  “учене през Информално образование -  “учене през 

целия живот”.целия живот”.  



  

Информално образованиеИнформално образование
• ТрадиционноТрадиционно
• ДистанционноДистанционно
• E-LearningE-Learning
• Хибридни моделиХибридни модели



  

Дистанционното обучениеДистанционното обучение
• Хибриден модел или доходен бизнес?Хибриден модел или доходен бизнес?
• Брак с Брак с E-LE-Lееarning arning – проблеми на – проблеми на 

нормативната базанормативната база ( (чл. 42, ал. 9 от ЗВО ичл. 42, ал. 9 от ЗВО и  
Наредбата за държНаредбата за държ. . изисквания за орг. на изисквания за орг. на 
дистанционндистанционнo o обучениеобучение  във във BBУ У ))

• „„Нива на технологична осигуреност” на Нива на технологична осигуреност” на 
платформите за платформите за E-LE-Lееarningarning  

• Центрове за дистанционно обучениеЦентрове за дистанционно обучение



  

Центърът за дистанционно Центърът за дистанционно 
обучение на СВУБИТобучение на СВУБИТ

• IBM и Microsoft. SUM TOTAL, EWES;IBM и Microsoft. SUM TOTAL, EWES;
• MoodleMoodle – с отворен код – с отворен код;;
• Платформа Платформа ILIASILIAS на СВУБИТ на СВУБИТ
• Кадрова осигуреност;Кадрова осигуреност;
• Магистърски програми;Магистърски програми;
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kivd01@abv.bgkivd01@abv.bg
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