
УНИВЕРСИТЕТЪТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (УНИБИТ)  

в гр. София,  е държавен университет, преобразуван на 29.IХ.2010 г. с решение 

на Народното събрание и е приемник на Специализираното висше училище 

по библиотекознание и информационни технологии, гласувано 

от  Народното събрание през 2004 г., на Държавния библиотекарски 

институт, създаден през 1950 г., на Полувисшия институт по библиотечно дело (ПИБД), на Колежа по 

библиотечно дело (КБД) и на Колежа по библиотекознание и информационни технологии (КБИТ). 

Изграждан в продължение на повече от 60 години, УниБИТ e водеща българска образователна институция 

с модерно и динамично развитие, с утвърдени традиции в национален и международен план 

(http://www.unibit.bg).  

УниБИТ обучава по бакалавърски, 

магистърски и докторски програми за 

образователните и научни степени в четири 

професионални направления, 

акредитирани от  Националната агенция за 

оценяване и акредитация: 3.5 "Обществени 

комуникации и информационни науки", 4.6 

"Информатика и компютърни науки", 9.1 

"Национална сигурност" и 2.2. „История и 

археология“. 

 

Днес, университетът предлага обучение в над 15 специалности в ОКС „Бакалавър“, над 26 специалности в 

ОКС „Магистър“, както и в няколко докторски програми в посочените професионални направления. 

Обществената мисия на УниБИТ е да подготвя висококвалифицирани, социално и личностно 

мотивирани и адаптивни към работната среда и предизвикателствата на информационното общество 

специалисти с реални и приложими теоретични знания и практически умения, призвани да допринесат 

за издигане на културното равнище на нацията и за интегрирането ни към европейските и световни 

ценности. Университетът е активен участник в Европейската зона за научни изследвания и иновации чрез 

изпълнението на проекти по програмите "Хоризонт 2020", "Темпус", „Еразъм“ и "Еразъм+" както и по 

други международни и национални проекти и инициативи.  

 
УниБИТ развива сътрудничество с редица европейски изследователски и образователни институции, 

центрове и високотехнологични компании в областта на библиотечно-информационните науки, ИКТ, 

образователните технологии и др. Член е на ИФЛА, ЕБЛИДА, ЛИБЕР, ЕУКЛИД, ИКОМОС, Мрежата на 

балканските университети и на други престижни организации. 

Основните структурни звена на УниБИТ са: Факултет по библиотекознание и културно наследство, 

Факултет по информационни науки и Департамент по общообразователни дисциплини. През 2012 г. се 

създава ЮНЕСКО катедра „Информационно-комуникационни технологии в библиотечните науки, 

образованието и културното наследство“.  



 

ЮНЕСКО КАТЕДРАТА ПРИ  УНИБИТ  

изпълнява ролята на Център за високи постижения и на 

иновационна зона в областта на приложението на ИКТ в 

библиотечно-информационната сфера, образованието и 

културното наследство. Тя се налага като най-активната ЮНЕСКО катедра в нашата страна и е водеща сред 

мрежата на ЮНЕСКО катедрите по света. Дейността на ЮНЕСКО катедрата в УниБИТ допринася за 

изпълнението на следните приоритети на ЮНЕСКО: 
 

 - реализиране на модерен образователен процес, целящ постигането на интердисциплинарни 

знания и умения, съответстващи на новите изисквания в кариерното развитие на студентите; 

 процеси на 

глобализация - развитие на ЮНЕСКО катедрата като пазител на наследството и на познания за 

Югоизточна Европа; 

- подкрепя равноправния достъп до 

образование, информация и културно наследство в подкрепа на Програмата "Образование за всички" на 

ЮНЕСКО.  

    

ЮНЕСКО катедрата при УниБИТ осъществява своите цели и дейности в съответствие с Целите на 

хилядолетието за развитие на ООН и на основни стратегически документи с национално значение като 

Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020, Стратегията за 

ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020) и др. Активно допринася и за 

мултиплицирането на съществуващия опит и добри практики по света, като в синергия с други ЮНЕСКО 

катедри си сътрудничи за укрепването на съществуващите партньорски мрежи на регионално равнище в 

Югоизточна Европа и в Дунавския макро-регион.  

Представители на ЮНЕСКО катедрата при УниБИТ са сред основателите на EDUsummIT - глобалната, 

създаваща знания, общност от изследователи, преподаватели и политически лидери, ангажирани в 

подкрепа на ефективната интеграция на ИКТ в образованието чрез насърчаване на активното 

разпространение и използване на научните изследвания. ЮНЕСКО катедрата при УниБИТ утвърди 

регионално събитие QED (Quality in Education – Качество в образованието),  

 

свързано с Глобалните срещи на високо равнище EDUsumIT, които се осъществяват с подкрепата на 

ЮНЕСКО на всеки две години от 2009 г. до днес. Представяйки резултатите от международния форум, 

ЮНЕСКО катедрата при УниБИТ цели постигането на положително въздействие върху образователните 

системи на местно, регионално и международно ниво и е организатор на: 

  QED’11: Преосмисляне на институционалните политики и практики за обогатяване на качеството на 

обучението чрез иновативно използване на дигиталните технологии“, 14-16 юни 2011 г. 

 QED’14: Качеството на образованието и предизвикателствата в света на цифровите технологии“, 30-31 

октомври 2014 г. 

  QED'16: Технологии за модерно качествено образование за всички, 13-15 юни 2016 г. 

 

EDUsummIT 2017: «Преосмисляне на обучението в дигиталната ера»): 

http://unesco.unibit.bg/en/EDUsummIT17, е Петата международна среща на високо равнище по 

информационни технологии в образованието, която ще се състои в периода 18-20 септември 2017 г., в 

Боровец, България. Домакини са УниБИТ и Холандският институт за развитие на учебните програми.  

Постиженията от EDUsummIT 2017 ще бъдат представени на конференцията QED'17 „Децата в 

дигиталната ера“: http://unesco.unibit.bg/en/QED17, която ще се проведе на 20-21 септември 2017 г. в 

София с паралелни сесии в Представителството на ЕК в България („Дом на Европа“), Столична 

библиотека и Столична община (ул. „Париж“ 1). С темата  „Децата в дигиталната ера“, конференцията 

QED’17 е своеобразно надграждане на започналата преди 32 години в България инициатива „Децата в 

информационния век“. 

 

Допълнителна информация е достъпна от уебсайта на ЮНЕСКО катедрата на адрес: http://unesco.unibit.bg. 

http://unesco.unibit.bg/en/EDUsummIT17
http://unesco.unibit.bg/en/QED17
http://unesco.unibit.bg/

