Международно академично лятно училище в УНИБИТ

София / КРОСС / В периода 4-17 септември 2011 г. Университетът по библиотекознание
и информационни технологии (УНИБИТ) е домакин на международна интензивна
програма по ЕРАЗЪМ „Библиотечно-информационен и културен мениджмънт академично лятно училище" (ИП БИКМ-АЛУ): http://libcmass.unibit.bg/. Партньори в
проекта са: УНИБИТ (София, България), Хасеттепе университет в Анкара (Турция) и
Загребски университет (Хърватска). Координатор на проекта е доц. д-р Таня Тодорова,
ръководител на катедра "Библиотечен мениджмънт" в УНИБИТ.
И
П БИКМ-АЛУ цели да създаде интердисциплинарна образователна програма и учебна
среда, в която да се усвояват теоретични и практически знания и умения, свързани със
съвременните предизвикателства пред управлението на библиотеките, музеите,
архивите и информационно-технологичните центрове. Целевата група са студенти
(бакалаври и магистри) по библиотечни и компютърни науки, информационни
технологии и културно-историческо наследство от университетите-участници. Общият
брой на студентите е 25, на преподавателите - 16. Мисията на проекта е чрез
използването на богат методически инструментариум да се осъществи модерен
образователен процес, насочен към усвояване на интердисциплинарни знания и умения,
съответстващи на новите изисквания в професионалната реализация на студентите в
библиотечно-информационния и културен сектор и в отговор на политиката за висше
образование и инициативата на ЕС за „Нови умения за нови работни места". Основните
теми са: Библиотечен, информационен и културен мениджмънт; Опазване и достъп до
културно-историческото наследство. Дигитални библиотеки; Интелектуална
собственост. Информационно брокерство; Информационни технологии в библиотеките,
архивите, музеите и другите културни институции. Информационна грамотност. По
всяка тема студентите имат теоретични лекции от страна на интернационален
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преподавателски екип, съчетани с разнообразни учебни методи (уъркшоп, семинари,
самостоятелни задачи и Case Study в културни институции). Споделя се национален
опит и добри практики, взаимодейства се по национални и международни отбори,
осъществява се междукултурен диалог и чуждоезиково общуване. Управлението на
проекта и комуникацията преподавател-студент са базирани на собствен сайт и
образователно-комуникационна платформа ILIAS. ИКТ и интерактивните приложения
широко се използват. Завършилите студенти придобиват 4 ECTS. Акумулира се
теоретична и практическа база, върху която университетите ще направят актуализации
в съществуващите учебни програми и помагала. През 2011 г. ИП БИКМ-АЛУ ще е в
УНИБИТ, София; 2012 г. в Загребски университет и 2013 г. в Хасеттепе университет,
Анкара. Създава се международна и интердисциплинарна мрежа в областта на висшето
образование по библиотечно-информационни и компютърни науки и науките за
културното наслество.
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