
ПРОЕКТ X-LIBRIS  

НОВИ ПЪТИЩА КЪМ ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ 



ПРОМЯНАТА 

Промените в съвременната обществена инфраструктура 

определят промяната в позиционирането на библиотеките 

в информационното пространство, така че да отговарят на 

съвременните обществени и личностни потребности.  

 Библиотеката става медиатор, който улавя и направлява 

информационния поток, в улеснение на процеса на учене 

през целия живот, предлага нови услуги и програми за 

информационна грамотност, базирани на умните 

(SMART) технологии. 



X-LIBRIS 

Проектът стартира на 1 септември 2014 г. като 

стратегическо партньорство за обучение на възрастни в 

рамките на ключова дейност „Сътрудничество за 

иновации и обмен на добри практики”, програма 

Еразъм+   на Европейската комисия. 



X-LIBRIS 

Основната цел на проект X-LIBRIS е да организира 

серия от обучения, насочени към разработване на 

потребителски ориентирани нови библиотечни 

услуги, базирани на ИКТ технологиите и най-вече 

социалните мрежи.  

Активното включване на потребителите съвместно 

с библиотекарите в разработването на услугите и 

създаването на отворени образователни ресурси, са 

в основата на променената роля на библиотеките в 

повишаването на информационната грамотност.  



ПАРТНЬОРИ В X-LIBRIS 
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X-LIBRIS, 27-30 ЮЛИ 2015, ВАРНА 

 В периода 27-31 юли  2015 г. в Регионална библиотека 

„Пенчо Славейков” – Варна се проведе среща по проекта. 

 Идеята 

 да съберем потребители и библиотекари  

 да създадем услуги,  базирани на читателските нагласи и 

търсения 

 По време на работната среща се проведоха две обучения: 

 за потребители/читатели на библиотеката (1 ден) 

 за библиотечно-информационни специалисти (2 дни) 



ОЧАКВАНИ ПОЛЗИ 

За библиотеката 

 Изследвания на потребителското мнение и нагласи, чрез 
нестандартни методи и неформално общуване  

 Включване на крайните потребители в разработването и   

    дизайна на нови услуги 

 Обучение в нова среда 

 

За потребителите 

 Възможност за обучение през целия живот 

 Придобиване на нови умения и компетенции 

 Обучение в нова среда (библиотеката) 



УЧАСТНИЦИ 

 Профил на участниците 

 По професия  

 Учители, журналисти, музейни 

специалисти, куратор, фотограф, 

домакиня, студенти, ученици в 

гимназиален курс, пенсионери 

 По пол 

 12 жени, 3 мъже (18 %) 

x Езикови умения  

x Компютърни умения 

 

 

 

 

o  Обучител 

 Чуждестранни  

 партньори 
o Турция (университетски 

преподаватели);   

o Литва (учител, 

компютърен специалист); 

o Германия (библиотекар, 

компютърен специалист) 

 Преводачи 

 Фотограф 



УЪРКШОП ЗА БИБЛИОТЕЧНИ ПОТРЕБИТЕЛИ 

 Методология 

 Lego Serious Play® 

 Играй и учи 



РЕЗУЛТАТИ 

 Идеи за услуги и потребителски нагласи/търсения 

 Места за групово ползване/учене 

 Клубове по интереси 

 “Час на приказките” 

 Аудио книги 

 Доставка на книги по домовете 

 Деца четат на деца и деца четат на животни(кучета) 

 Библиотеката като “хъб” – връзки между отделните културни 

институции в града 
 



ОЧАКВАНИ ПОЛЗИ 

За библиотеката 

 Мозъчна атака на колегите 

 Работа в екип / размяна на ролите 

 Създаване на иновативни услуги 

 Повишаване на професионалната квалификация 

За библиотекарите 

 Обмен на добри практики 

 Трансформиране на библиотечните услуги  

 в зависимост от потребителските очаквания 

 Промяна на нагласата и мисленето на библиотекарите,  

    по отношение на потребителските предложения 

 



УЧАСТНИЦИ 

 Профил на участниците - библиотекари 

 Читалищни библиотеки от регион Варна 

 Регионална библиотека “Пенчо Славейков” 







БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” 

office@libvar.bg 


