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Abstract: since its very beginning up to the present days libraries has undergone many transformations and 
took upon various roles and functions. modern society has gradually imposed a change in the mission of the li-
brary institution. its traditional functions are being developed and complemented by the new needs, provoked 
by the issues of the civil society and the role of the libraries as a cultural, educational, social and information-
al institute. various changes in the library services has been made, in order to respond to the dynamics of the 
modern information. therefore the library-information educational programs has to be updated as well. 

the purpose of the current report is to explain the necessity of developing new competences with the li-
brary professionals, particularly to improve their pedagogical skills.
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„Целта на образованието не бива повече да се ограничава до предаването на знания или умения, 
изисквани от дадена професия. Днес образоване означава да покажеш на учещия начин да се отвори 

към света, да постигне пълно разгръщане на способностите си.“ 

Нели Костова 
въведение
през последните десетилетия все повече се работи в посока модернизацията на образователната 

система в сферата на висшето образование, за да се отговори на новите потребности на обществото. съз-
дават се редица проучвания и изследвания в световен мащаб, подпомагащи тази промяна, анализира-
щи необходимостта от постигане на адекватност между обучението във висшата образователна степен и 
обществените потребности, както и изграждане на нови стратегии за висше образование. съвременните 
тенденции за промяна в структурата, формите, методите на работа, съдържанието и т.н. дават много но-
ви възможности за подобряване качеството и нивото на придобивани знания, умения, да се изгради сис-
теми от професионални компетенции, отразяващи реалните нужди на практиката.

В ХХi век, промените се превръщат в нормално състояние за съвременното висше образование. ди-
намично развиващата се бизнес среда и появата на качествено нови концепции и технологии изискват от 
университетите промени, водещи до бързо и ефективно адаптиране към новите условия. това се случва 
в динамична среда чрез нови парадигми, подходи и концепции, като осигуряват конкурентоспособност 
на висшите учебни заведения. като основните външни фактори, оказващи влияние върху висшето обра-
зование са: промените в световна икономика, предизвикани от динамиката на технологиите; нуждата от 
нови квалификационни потребности, отговарящи на пазар на труда; активиране на човешката мобилност 
и миграционните процеси; изостряне на конкуренцията на световния пазар на образователни услуги.

темата за модернизацията на висшето образование е изключително актуална, динамична и мно-
гопластова. настъпилите процеси на модернизация на образователната система са неразривно свързани 
с глобализирания икономически обмен и това в особена степен важи за държавите – членки на ес. В Бъл-
гария е приета „стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-
2020”, в която се посочват насоките и приоритетните области за неговото развитие. от една страна като 
обществено и индивидуално благо, допринасящо за цялостното развитие на личността и обществото и 
подготвящо студентите както за професионалната им реализация, така и за социалната и гражданската 
им роля и от друга – като двигател за динамично развитие на икономиката и изграждане на общество, ос-
новано на знанието и напредъка на технологиите2.
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през ноември 2017 г. излезе „мониторинг на образованието и обучението: обзор на образование-
то и обучението за 2017 г.” на европейската комисия. там на базата на актуални количествени и качест-
вени данни, са представени основните мерки и политики, описващи националните системи за образова-
ние и обучение. 

В сферата на висшето образование в България, има няколко основни заключения:
 y “България е близо до постигне на своята национална цел от 36 % за завършилите висше образова-

ние (на възраст между 30 и 34 години) по стратегията „европа 2020“;
 y процентът на заетост на наскоро завършилите висше образование е намалял до 78,5 % през 2016 г. 

и е под средния за ес — 82,8 %;
 y дялът на завършилите висше образование показва дисбаланси по сектори.”3 

едни от основните насоки, в които трябва да се работи е подобряване на качеството на висшето обра-
зование, както и приложимостта му на пазара на труда. В България се работи чрез основаното на резулта-
ти финансиране на висшето образование и ако през 2017 г. то е 41,5 % от финансирането на държавните 
университети, то до 2020 г. трябва да се увеличи до 60 %. на базата на коефициенти, отразяващи качест-
вото и приложимостта на пазара на труда са определени 32 приоритетни професионални области (включ-
ват области, свързани с природни науки, технологии, инженерни науки и математика.), които се финан-
сират в държавните университети. едновременно с това университетите е необходимо да се съобразяват 
и с променящата се среда – в технологичен, политически, икономически и социален план, и да предлагат 
на своите студенти обучение, което да им даде възможност да се реализират успешно след като завър-
шат. В стратегията, като важен момент се определя поддържането и повишаването качеството и съвмес-
тимостта на висшето образование с европейските системи за висше образование. като основни причини 
за спада на качеството в някои висши училища и професионални направления са посочени: 

 y „изоставане на методите на преподаване от иновативните тенденции в практиката и развитието на 
способностите на студентите;

 y демотивация на младите преподаватели и изследователи;
 y застаряване на академичния състав във висшите училища.

посочва се, че е необходимо:
 y модернизация на учебните програми и програми в съответствие с потребностите на пазара на тру-

да и с практиката; 
 y стимулиране на интеграцията на български и чуждестранни висши училища за трансфер на доказа-

ли своята ефективност учебни програми по модерни и търсени специалности.”4 
тези промени засягат и библиотечното ни образование, като го поставят пред изпитанието на дина-

мично променящата се информационна среда, изискваща нововъведения, усъвършенстване, рациона-
лизиране, придобиване на нови компетенции. изключително важен е въпросът за бъдещия недостиг на 
умения, който е продиктуван от редица обстоятелства и въпреки че библиотечното образование не попа-
да сред 32-те приоритетни професионални области у нас, е важно да се оцени потенциалът му и ключо-
вата му позиция в съвременното общество на знания. нужни са навременни промени в учебните плано-
ве и съдържание на библиотечно-информационните специалности, които да отразяват развитието и про-
мените в библиотечно-информационните услуги днес.

преДизвикателства преД библиотечно-информационното образование
В изследването на елена игнатова свързано с трансформациите в библиотеките5, се извежда въпроса 

за важността на библиотеката и нуждата от нейното активно включване в процесите на ретранслирането 
на културата, т.е. в предаването на колективната памет от човек на човек и от поколение на поколение, 
като по този начин се включват в сферата на образованието. до колко тя е участник в информационно-
то общество в което образованието се е превърнало в перманентен процес и осигуряването на възмож-
ност да се получат нови знания се осъществява и посредством информационните библиотечни ресурси.

променя се степента на социалната полифункционалност на библиотеките в съвременното обще-
ство на знанието, нараствайки постоянно поради ключовата мисия на библиотеките в развитието на об-
щественокомуникационните връзки и отношения. Библиотечните потребители възприемат съвременна-
та библиотеката, като информационно-образователен и културен център с широк спектър от разнообраз-
ни услуги.

Библиотека на xxi век е нужно и трябва да предлага нови методи за комуникация, сътрудничество и 
достъп до ресурси, като насърчава концепцията за многообразието в дейностите си. В съвременния свят 
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проблемите на социалното взаимодействие, обмена на знания и опит стават все по-актуални. Важно мяс-
то в тях се отделя на библиотеките, те осигуряват условия за непрестанно учене, независимо вземане на 
решения и културно развитие на отделната личност и на социалните групи. наличието на информация и 
достъпността до нея са основен фактор на общественото и икономическо развитие. процесите на демок-
ратизация и нарастващата роля на индивида в обществото налагат да се гарантира достъпа до информа-
ция на всеки. точно поради тази причина нараства значението на библиотеките и останалите институции, 
даващи обществен информационен достъп.

иновационните процеси, протичащи в библиотеката, са резултат от обществените търсения и потреб-
ности. За да отговори на предизвикателствата на обществото е нужно библиотеката да се променя, с нея 
трябва да се променят и библиотечните специалисти, защото същността на библиотечната професия се 
променя през различните епохи в зависимост от мястото, което се определя на информацията и от по-
требностите от нея.

кери смит, организатор в подкомисия за насоките на иФЛа – секция по образование и обучение под-
чертава необходимостта от фундаментални знания и умения, и разширяването на учебното съдържание 
на библиотечното образование, което да подготвя широкопрофилни специалисти. 

необходимостта от синхронизирана с потребностите на обществото промяна в съдържанието на обу-
чението по библиотечни науки е актуален и изисква задълбочен и системен подход. Развитието на биб-
лиотечно-информационното образование трябва да се разглежда в контекста на промените в професия-
та на библиотекаря от една страна и на образователната политика от друга. дебатът за съдържанието на 
образованието по Бин и как учебните програми подготвят бъдещите библиотечни специалисти за съвре-
менната работна среда е изключително важен. нужно е образованието по Бин да се съобрази с глобал-
ните изменения и с тенденциите в европейския съюз за развитието на икономика, основана на знание-
то, да се отчете динамичното навлизане на информационните и комуникационните технологии в библи-
отеките. трябва да се мисли далновидно и мащабно, защото промяната в професията на библиотекари-
те и информационните специалисти е свързана с поемането на нови роли. Бъдещето на библиотечно-ин-
формационното образование в България е свързано с обучението на специалисти, които са конвертиру-
еми на пазара на труда с полифункционалната си подготовка и актуалност на изучаваните дисциплини.

В насоките за професионални библиотечно-информационни образователни програми на иФЛа, кои-
то са разработени от професионалния комитет на иФЛа през август 2012 г. и преведени и адаптиране на 
български език от оригинала от доц. д-р таня тодорова от университет по библиотекознание и информа-
ционни технологии в гр. софия, се посочва, че като част от основните елементи в съдържанието на учеб-
ния план на специалностите по библиотечно-информационни науки трябва да включват: „информацион-
на среда, информационно общество и социално въздействие, информационна политика и етика, исто-
рия на библиотекознанието; създаване на информацията, разпространение и използване; оценка на ин-
формационни нужди и предоставяне на съответстващи услуги; приложение на информационните и ко-
муникационните технологии във всички аспекти на библиотечно-информационните продукти и услуги; 
осъзнаване на национални парадигми за знания и компетентности.”6 

днес библиотечно-информационният специалист е предизвикан да отговори на информационните 
потребности, социално значимите изискванията, да допринесе за създаването на приобщаващата култу-
ра в библиотечното пространство, да формира образователна среда, и да направи библиотеката достъп-
но и търсено място за всички. „В работата на библиотекаря могат да настъпят промени в зависимост от 
естеството на неговата дейност, която е свързана с конкретните задачи и средата, в която работи. В раз-
личните ситуации и институции библиотекарите често се определят повече като обучители, преподавате-
ли, навигатори, мениджъри на документални ресурси или информационни стратези.” 7 За да се случи то-
ва е необходимо непрекъснато да се усъвършенства подготовката на специалистите, като се работи за из-
граждане на множество компетентности.

новите компетентности на библиотечно-информационните специалисти и мястото 
на пеДагогическата компетентност 

от библиотеките се изискват бързи, гъвкави, дори нестандартни решения и поведение, за да отгово-
рят на повишените потребности от информация, знания, образование и култура на обществото. Библио-
течните специалисти днес трябва да обогатяват придобитото си образование, да увеличават знанията си 
относно съдържанието на информационните ресурси; да са компетентен в планирането и преподаване-
то на различни техники за ползване на информацията от потребителите и да подпомагат и развиват ин-
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формационната грамотност на потребителите си; да разработват специализирани информационни про-
дукти и услуги за ползване от различните групи потребителите на библиотеката; да развиват сътрудни-
чеството си с правителствени и неправителствени организации; да осигурят равен достъпа до информа-
ция, като спазват етичния кодекс и нормите за достъп до информацията и защитата на интелектуалната 
собственост; да търсят нови възможности за услуги в библиотеката и извън нея; да имат психологическа 
нагласа и да владеят педагогически умения; да развиват своите комуникационни умения; да са адаптив-
ни към постоянните промени. 8 

днес библиотечните специалисти, освен че трябва да имат висше образование, трябва да придоби-
ват допълнителни квалификации и компетентности, които да усъвършенстват непрекъснато, за да усто-
яват на конкуренцията и да са водещ фактор в информационното общество. „ ...библиотечната ни общ-
ност трябва да формулира нов набор от нужни квалификации и компетенции (методическо-професио-
нални, социални, културни, управленски, технологични, научни), които ще подпомогнат библиотекари-
те не само да се пригаждат към новите тенденции, а иновативно и изпреварващо да ги създават и офор-
мят. образованието дава и задълбочава много от тези компетенции. съществува обаче нуждата и от спе-
циални познания и умения, които се придобиват извън рамките на образованието посредством инициа-
тиви за продължаващата квалификация и образование.” 9 след придобиване на висшето си образование 
библиотечно-информационните специалисти могат да се продължат да повишават своята квалификация. 
чрез продължаващото образование при което да осъвременяват и повишават своите умения и способно-
сти в професионалната си дейност. „това е начинът, по който специалистите развиват необходимите уме-
ния за ефективна дейност в условията на променящата се информационна среда и технологии... За всяко 
ниво на професионалната си квалификация, библиотечно-информационните специалисти имат възмож-
ност да използват разнообразен набор от форми за обучение: самообразование; наставничество между 
служителите в библиотеката; ротация на работни позиции в библиотеката; формално обучение в образо-
вателна институция; курсове и сертифициращи семинари; тематични уъркшопове; лекции, уебинари, он-
лайн курсове и наръчници; въпросници с често задавани въпроси и техните отговори (FaQ’s); платформи 
за дистанционно обучение; конференции, сесии и други възможности, предлагани от университети, ко-
лежи, библиотечни асоциации, библиотеки и др.” 10 

Водеща е нуждата от непрекъснато надграждане и усъвършенстване на знанията, уменията и нави-
ците на библиотечно-информационните специалисти. това може да се случи благодарение на професио-
налната и лична ангажираност. чрез развиване на своята професионална компетентност, може да се из-
гради подготвен и способен да демонстрира мобилност и гъвкавост към различните нужди на общество-
то, специалист.

Важно е когато говорим за компетенции и компетентност е важно да направим терминологично уточ-
нение, компетенцията е предварително зададено изискване към образователната подготовка на обуча-
емия, характеристика на неговата професионална роля, а компетентността е степента на съответствие на 
това изискване за усвояване на компетенцията, личностна характеристика на човека. според изследова-
телите, компетентността е основен критерий за професионализъм. приема се, че тя е постигане на съот-
ветствие между наличните познавателни ресурси на индивида и изискванията на реалната среда, постиг-
нато ниво на развитие на базовите компоненти в когнитивния познавателен процес. 

също така преди да разгледаме концепцията за педагогическата компетентност на библиотечния 
специалист трябва да обърнем внимание на определението за професионална компетентност: под про-
фесионална компетентност се разбира симбиозата между професионалните и личните качества на спе-
циалиста, отразяващи системата от общи и специализирани знания, умения, навици, способности и опи-
та му необходими да извършва ефективно определени дейности, в дадена професионална роля или оп-
ределена организация.

след като до тук говорихме за нуждата от промяна в библиотечното образование с цел да се отговори 
на глобалните промени в обществото ни и акцентирахме върху ролята на информационната революция, 
би било логично да продължим в тази насока, но освен информацията и изкуството да работиш с нея е 
важно да не забравяме и мястото на човека и процесите на комуникация и общуване в библиотечна сре-
да. да не се пренебрегват и процесите свързани с осъзнаването и пълноценното използване на библио-
теката освен като информационна, но и като социална и образователна среда. 

В статия „Хуманизмът – фундамент на библиотеките, на професията ни и на библиотекознанието”, м. 
младенова споделя, „според авестийското учение седемте свещени професии, благословени от Бога, са 
на: лекаря, учителя, земеделеца, поета и музиканта, пазителя на закона, ковача и астролога. те били це-



82

Образование и технологии 9/2018

нени като основа за процъфтяването на нацията и света и били техният елит... търсейки мястото на наша-
та професия сред тези професии, установих, че мога да я отнеса едновременно към първите две, защото 
съм убедена, че библиотекарят е и лечител и често е учител дори и на професионалните учители... спо-
ред мен библиотекарят в много по-голяма степен е възпитател, отколкото учителя, тъй като той има без-
гранични и универсални възможности за общуване и въздействие върху читателя. учителят е ограничен 
и от времето, и от тематиката, а възможностите на библиотеката, на книгата и словото са безпределни.” 11 

още през 2012 г. ББиа представи пред комисията по културата, гражданското общество и медии-
те материала на тема „проблеми на библиотеките в България и предложения за тяхната модерна перс-
пектива“. В който са обобщени тенденциите и посоката в която се разглеждат библиотеките, а именно 
„В стратегията „европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, програмите за опазва-
не и достъп до културното наследство, стратегиите за учене през целия живот и редица други препоръ-
ки, инициативи и документи на ес в областта на културата, информацията и образованието, библиотеки-
те се разглеждат като: 

 y съвременни центрове за информация и знания, които предоставят услуги за всички социални и 
възрастови групи; 

 y ефективен фактор за изпълнение на целите на ес в областта на образованието - намаляване на про-
цента на преждевременно напусналите училище до под 10 % и поне 40 % от населението до 34 го-
дини да е със завършено висше образование;

 y неотменна част от системата на училищното образование за насърчаване на четенето, формиране 
на навици за четене, създаване на умения за търсене и избор на информация и правилното ѝ оце-
няване и използване;

 y база за развитието на научно-изследователската дейност не само чрез богати библиотечни колек-
ции, но и чрез осигуряване на отдалечен достъп до световни научно-информационни бази данни; 

 y инструмент за реализацията на националните стратегии за учене през целия живот, особено в сфе-
рата на неформалното образование и третата възраст; 

 y социално ориентирани обществени институции с ключова роля в преодоляването на дигиталното 
неравенство чрез осигуряването на свободен и безплатен достъп до информация за хора в нерав-
ностойно положение;

 y културни институти, отговорни за съхраняването, опазването и популяризирането на книжовното 
културно наследство.”12

Ролята на библиотеките за подпомагане на образованието, самообразованието и ученето през целия 
живот е ключова. За да може да са пълноценни в тези процеси библиотечно-информационните специа-
листи, трябва да работят за развиване и усъвършенстване и на педагогическата си компетентност.

В научното пространство са популяризирани множество дефиниции на професионално-педагогиче-
ската компетентност. някои я интерпретират като, единство на теоретичната и практическа готовност за 
осъществяване на педагогическа дейност. други я приемат за хармонично съчетаване на знания за пред-
мета, методиката и дидактиката на преподаване, изградена култура за педагогическо общуване, а също 
така прийоми и средства за саморазвитие, самоусъвършенстване и самореализация и не на последно 
място, като единствено от знания и умения, а се определя от необходимостта и ефективността от тяхното 
използване в реалната образователна практика.

педагогическата компетентност при библиотечно-информационните специалисти е възможно да се 
формира, чрез въвеждането на педагогически насочени дисциплини в учебните планове за степен бака-
лавър и магистър или чрез допълнителни курсове за квалификация на вече завършилите специалисти. 
професионалната компетентност на библиотекаря включва богата психологическа култура за съвремен-
ните разбирания за човека.чрез психолого-педагогическа подготовка може да се постигне освен висока 
педагогическата компетентност, добра комуникативна компетентност, социална компетентност, социо-
културната компетентност, като студентите се обогатяват с познания и опит в областта на психолого-педа-
гогическото общуване, междуличностната комуникация и др. В този смисъл може да се твърди, че психо-
лого-педагогическите знания и специалните знания са необходимо условие за структуриране на педаго-
гическата компетентност на библиотечно-информационния специалист. 

приема се, че професионалната подготовка е основа за формирането на професионалната компе-
тентност, но не трябва да се омаловажават опита и индивидуалните способности, знания, нагласи, ка-
чества и умения, стил на поведение. Защото педагогическите умения като единица на педагогическа ком-
петентност не съществуват отделно от хората, които ги използват. В този смисъл личността на специали-
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ста заема особено място в професионалния му труд. чрез качествата на своята личност той осъществява 
множество професионални дейности.

педагогическата компетентност на библиотечно-информационния специалист може да се определи 
като неговата способност за ефективна реализация в библиотечната практиката на общокултурни цен-
ности и постигане на добри педагогически резултати на базата на професионално-личностното самораз-
витие. 

съществуват множество класификации на компетенциите, които ги разделят според различни крите-
рии. сред компетенции нужни на съвременният библиотечно-информационен специалист, за изгражда-
не на педагогическа компетентност са:

 y Развиване на технологичното мислене , което да осигури стабилно функциониране на съвременна-
та библиотеката и нейното развитие;

 y Развиване на иновативно мислене, позволяващо въвеждането на методи и подходи в професио-
налната дейност. Разработване на иновативни проекти подпомагащи дейностите в библиотеката;

 y Развиване на аналитично и перспективно мислене;
 y придобиване на умения за самоорганизация и самообучение;
 y способност за толерантно възприемане на социалните, етнически и културни различия;
 y умения за провеждане на библиографски, социологически, психологически, педагогически и про-

учвания ;
 y умения за организиране на образователни дейности със средствата на библиотеките;
 y придобиване на умение за усъществаване на контакти и съвместна работа с други социални ин-

ституции, което да подпомогне процеса на превръщане на библиотеката в социално привлекател-
на институция;

 y способност да се използват максимално разнородни източници на информация с цел пълноценно 
взаимодействие с различните групи читатели;

 y умение за изграждане на информационна култура в различните групи потребители:
 y способност за установяване на педагогически контакти със специалните групи читатели и създава-

не на условия за тяхната социална и културна рехабилитация;
 y познаване на идеята и принципите на обучението през целия живот;
 y готовност за използване на психологически и педагогически подходи и методи в библиотечно-ин-

формационните услуги за различни групи потребители;
 y готовност за разработване на библиотечни програми в съответствие с нуждите на различните въз-

растови групи;
 y умение за създаване и реализиране на образователни и културно-образователни програми; 
 y способността за създаване на благоприятна среда за прекарване на свободното време.

както може да се установи от горепосочените национални и европейски нормативни документи, съ-
временната образователна парадигма извежда на водещи позиции изискването за обогатяване на про-
фесионалния профил на съвременния библиотекар. той е изправен пред предизвикателството да разши-
ри обсега на своята професионална компетентност, като в йерархичен аспект надгражда базовите си уме-
ния и компетентности.

заключение
от самото си възникване до днес библиотеката преминава през множество трансформации и прие-

ма различни роли и функции. съвременното общество постепенно наложи промяна в мисията на библи-
отечната институция. традиционните ѝ функции се развиват и допълват от новите потребности, свързани 
с отварянето ѝ към проблемите на гражданското общество и ролята ѝ на културен, образователен, социа-
лен и информационен институт. За да се отговори на динамиката на съвременната информационна сре-
да се наложиха редица промени в библиотечните услуги, а от там се появи нуждата от осъвременяване 
на библиотечно-информационните образователни програми. 

Логиката на развитие в обществото в ХХi век изисква модернизация и интернационализация на биб-
лиотечното ни образование. Значимостта на разглежданата проблематика се дължи на нуждата от дина-
мика и непрекъсната актуализация на държавната образователна политика по отношение на качеството 
на висшето библиотечно образование и разработването и изпълнението на учебни планове и програми, 
формиращи ключови компетенции, които подпомагат личностното и професионално развитие на завър-
шилите. също така необходимостта от непрекъснато повишаване на тяхната квалификация, защото вся-
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ка библиотека трябва да е и учеща организация. първият учен, който проучва особеностите на учещата 
се организация е питър сенж, според него това е организация, която непрекъснато култивира способнос-
тта да твори своето бъдеще. За обогатяването на професионални компетентности на съвременния биб-
лиотекар е нужно не само да се разработва ново съдържание на учебните планове и програми, но и да 
се развиват нови иновативни подходи с помощта на които библиотеките да се превърнат в място, къде-
то хората непрекъснато разширяват капацитета си, където се отглеждат нови и широки методи на мисле-
не, където колективните стремежи са свободни и хората непрекъснато се учат как да учат заедно, където 
се създават условия, и се насърчава и възнаграждава непрекъснатото учене, гъвкавостта и готовността за 
промени, системното мислене и креативността.
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