ПЛЕНАРНА СЕСИЯ ВЪРХУ КЛЮЧОВА ТЕМА
„Технологиите в бъдещето на библиотеките“

Да изпълним със съдържание
интерактивния триъгълник на
знанието :
Примери от УниБИТ
Проф. д-р Таня Тодорова
Ръководител на катедра „Библиотечен мениджмънт” и зам. ръководител на
ЮНЕСКО катедра „ИКТ в библиотечните науки, образованието и
информационните технологии“ при УниБИТ

ПЛЕНАРНИ СЕСИИ ВЪРХУ КЛЮЧОВИ ТЕМИ

ЮНЕСКО катедра „ИКТ в библиотечните науки, образованието и
информационните технологии“ при УниБИТ
Договор с ЮНЕСКО: Първи период - ноември 2011 - ноември 2016
Втори период – ноември 2016 - 2021
Ръководител катедра: Проф. д-р Румен Николов
Заместник ръководител: Проф. д-р Таня Тодорова

ЮНЕСКО междуфакултетската катедра има за
своя мисия: развитието на академични образователни
програми в областта на приложението на ИКТ в
библиотечните науки, образованието и културното
наследство и осъществяване на програми за
продължаващо обучение за библиотекари, училищни и
университетски преподаватели, специалисти от
културни институции (музеи, галерии, архиви) и други,
свързани с културното наследство.

Научно-приложни форуми на ЮНЕСКО катедра
„ИКТ в библиотечните науки, образованието и информационните
технологии“ при УниБИТ
14-16 June, 2011, UNESCO International Workshop QED’11: „Преосмисляне на
институционалните политики и практики за обогатяване на качеството на обучение
чрез иновативно изпозване на дигиталните технологии“ (Re-Designing Institutional
Policies and Practices to Enhance the Quality of Education Through Innovative Use of
Digital Technologies), Sofia, Bulgaria – follow-up of EDUsummIT’11
30-31 October, 2014, UNESCO International Workshop QED’14: „Качеството на
образованието и предизвикателствата в света на цифровите технологии“ (Quality of
Education and Challenges in a Digitally Networked World), Sofia, Bulgaria – follow up of
EDUsummIT’13

13-15 юни 2016 г., UNESCO International Workshop QED’16: QED'16: “Tехнологии за
модерно качествено образование за всички” (QED’16: Technology Advanced Quality
Learning for ALL) , Sofia, Bulgaria - – follow up of EDUsummIT’15
EDUsummIT’17, „Преосмисляне на образованието в дигиталната ера: последствия
за образователната политика и учебните програми“ ("Rethinking learning in a digital
age, implications for curriculum and policy“), 18-20 September 2017, Borovetz, Bulgaria

Международният семинар QED, посветен на
качеството на образованието с ИКТ, се организира
вече три пъти от ЮНЕСКО катедрата при УниБИТ в
София като регионално събитие, свързано с
Глобалните срещи на високо равнище EDUsumIT,
които се осъществяват с подкрепата на ЮНЕСКО на
всеки две години от 2009 г. до днес.

QED’16

QED’11
И QED’14

14-15 септември 2015 г., Банкок, Кралство Тайланд - Участие на доц. Евгения
Ковачева и доц. Т. Тренчева в срещата на световно равнище в образователната
сфера EDUsumIT’15, на която бе одобрена кандидатурата на ЮНЕСКО
катедрата при УниБИТ, София, България за домакинство на този престижен
форум през 2017-та година.

Участие в QED’16 с пленарни доклади взеха водещи чуждестранни
експерти: Kwok-Wing Lai (Нова Зенландия), Margaret Cox (Великобритания),
Petra Fisser и Joke Voogt (Холандия), Александър Хорошилов (Русия), Rosa
Doran (Португалия) и др. По темите на QED’16 доклади изнесоха
чуждестранни лектори от Турция, Македония и Казахстан, както и
български учени и педагози. Тематични панели с доклади и презентации,
паралелни сесии с представяне на добри практики, дискусии и
съпътстващи работилници: Училище в облачни структури (School on the
Сloud) и Иновационна практика в образованието (Innovation Practice in
Education) – бяха сред разнообразните формати за научно и
професионално общуване, включени в семинарните дни.

Научният сборник от QED’16
ще бъде издаден до края на
на 2016 година.

EDUsummIT’17, “Преосмисляне на образованието в дигиталната ера:
последствия за образователната политика и учебните програми“
18-20 September 2017, Borovetz, Bulgaria

В кръглата маса за планиране на EDUsumIT’17, състояла се на 15
юни 2016 г., активно участие взеха чуждестранните гости и редица
български учени, преподаватели и експерти от висши училища,
МОН, БАН, ИТ сектора и други.

EDUsummIT'17
Организатори: ЮНЕСКО катедра при УниБИТ и Холандски институт за
развитие на учебните програми (Netherlands Institute for Curriculum
Development)

12 June 2016, Borovetz, Steering Committee Meeting
Участници: Irma Munters , Petra Fisser , Joke Voogt (Холандия), Румен
Николов, Таня Тодорова, Евгения Ковачева (България), Margaret Cox
(Великобритания), Kwok-Wing Lai (Нова Зенландия)

Експертите, участници в EDUsummIT 2017, работят в следните тематични
групи:

TWG1: Образователните системи в дигиталната ера:
необходимост от привеждане в съответствие
TWG2: Неформално обучение с ИКТ
TWG3: Професионално развитие на технологично подготвени
образователни лидери
TWG4: Дигитална агенция за еднакви възможности за изява в
учебния процес
TWG5: Формиращо оценяване, подкрепено от технологиите
TWG6: Развитие на творчеството на учители и ученици
TWG7: Изучаване на опита от националните образователни
политики
TWG8: Възпитанието в дигиталния свят: Възможностите и
възможното образование
TWG9: Устойчивост и мащабируемост на изследователските
подходи
TWG10: Социалните медии и образованието

Резултатите от проведените форуми от ЮНЕСКО катедрата при УниБИТ са
обективирани в научни сборници, оказват положително въздействие върху
образователната система в нашата страна, в региона, и в Европа.
ИКТ в библиотечно-информационните науки, образованието и културното
наследство : Сб. с науч. доклади и съобщения от Нац. конф. „ИКТ в
библиотечно-информационните науки, образованието и културното
наследство в чест на 70 г. от създаването на ЮНЕСКО и 65 години от
създаването на Държавния библиотекарски институт (днес УниБИТ), 29 май
2015 г., УниБИТ, София / Състав. Т. Тодорова, Е. Ковачева, Р. Николов; Ред. Т.
Тодорова. София : За буквите – О писменехь, 2015, 269 с. <e-book,
http://unesco.unibit.bg/sites/default/files/National_Conference-May29_2015.pdf>
e-ISBN 978-619-185-164-5
Kovatcheva E & Sendova E, Proceeding of QED'14: UNESCO International Workshop
Quality of Education and Challenges in a Digitally Networked World 30-31 October,
2014, Sofia, Bulgaria - ISBN 978-619-185-163-8 - online, published on
http://unesco.unibit.bg/en/workshops, ISBN ISBN 978-619-185-162-1 – paper
version Printed by Faleza-OFFICE 2000, Ltd. Publisher: Za Bukvite, O’Pismeneh, 2015
Предстои издаването на Научния сборник от QED'16 до края на годината.

Във връзка с експертната дейност на катедрата е и
участието на проф. дикн Стоян Денчев – Ректор на
УниБИТ, от 2012 г., вече във втори последователен
мандат, като член на Управителния съвет на Института
за информационни технологии в образованието на
ЮНЕСКО със седалище в Москва.
Разнообразни материали са достъпни чрез сайта на
ЮНЕСКО катедрата при УниБИТ на адрес:
https://unesco.unibit.bg/workshops/.
Новини и информация за дейността на ЮНЕСКО
междуфакултетската катедра „ИКТ в библиотечните
науки, образованието и културното наследство“ при
УниБИТ могат да бъдат следени в нейния сайт
<http://unesco.unibit.bg> и в канала й в You Tube.

Рефлексия в предлаганите образователни програми
в УниБИТ
ОКС „Бакалавър“
„Библиотекознание и
библиография“
и „Библиотечен и информационен
мениджмънт“

Връзка „теория
– практика“
Learning by
doing

Рефлексия в предлаганите образователни програми
в УниБИТ
Магистърски програми - дистанционно обучение в областта на
библиотечно-информационните науки, печатните комуникации и
културното наследство
„Библиотечно-информационен и културен мениджмънт“ –
трети випуск е в процес на обучение;
„Музеен и арт мениджмънт“
„Медийна информация и реклама“
и др.

И нова магистърска програма:
Магистърска програма „Цифрови технологии в креативните и рекреативни
индустрии“

Университетът по библиотекознание и информационни
технологии непрекъснато развива своите традиции в
общуването между учени и практици и допринася за
изпълването със съвременно съдържание и високо качество
на интерактивния триъгълник на знанието: образованиенаука-бизнес.

