
ОБУЧЕНИЕ ПО ИКТ 
  ЗА  ВЪЗРАСТНИ 60+ 
В  РЕГИОНАЛНА  БИБЛИОТЕКА „НИКОЛАЙ  ВРАНЧЕВ“ 

СМОЛЯН 



ОТ НАЧАЛОТО НА 2011 ГОД.  

В РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА СМОЛЯН  

СЕ ПРОВЕЖДАТ БЕЗПЛАТНИ КУРСОВЕ  

ПО НАЧАЛНИ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С КОМПЮТЪР  

ЗА ВЪЗРАСТНИ  ХОРА  НАД 60 ГОДИНИ 



ПРЕДПОСТАВКИ ЗА  
СТАРТИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯТА 

ОТКРИВАНЕ НА 
ОБУЧИТЕЛЕН 
ЦЕНТЪР ПО 
ПРОГРАМА 

„ГЛОБ@ЛНИ 
БИБЛИОТЕКИ-

БЪЛГАРИЯ“ 

ОБУЧЕНИ 
БИБЛИОТЕЧНИ 
СПЕЦИАЛИСТИ 
В ОБЛАСТТА 

НА ИКТ 

ЛИПСА НА 
ПОДОБЕН ВИД 
ОБУЧЕНИЯ В 
НАСЕЛЕНОТО 

МЯСТО  

ПРОЯВЕН 
ИНТЕРЕС И 

ЖЕЛАНИЕ ОТ 
СТРАНА НА 

ВЪЗРАСТНИТЕ 
ХОРА 



БИБЛИОТЕКАТА   ОСИГУРЯВА  

 

 Място и подходяща 
техническа база 

 

 План за работа, съобразен с 
нивото на пожелалите да се 
обучават 

 

 За всеки участник  се 
осигурен по един компютър  
с интернет връзка 

 

 При откриването на курса 
всеки участник получава: 
папка с документацията на 
курса - програма, входни и 
изходни анкети, учебни и 
илюстративни материали по 
темите на курса, речник с 
нови термини. 

 



АНКЕТА – ЗАПОЗНАВАНЕ 
Целта на анкетата е да се установи: 
 нивото на ИКТ уменията на желаещите да се обучават 

 какви са очакванията им от курса 
 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „НИКОЛАЙ ВРАНЧЕВ” – СМОЛЯН 
АНКЕТА – ЗАПОЗНАВАНЕ 

 
За да развием нашето съдържание на обучителния курс за потребители, за нас е много важно да знаем какво е вашето ниво на 

информационна грамотност  и какво очаквате от обучението, което ще Ви предложим. 
 
 Име и фамилия:   

Адрес и телефон за контакт:  
 
Разполагате ли в къщи с компютър и включен ли е в Интернет?: 

Как преценявате вашите компютърни и информационни умения: 
                                                                                                                                                                                                            

Никакви          виждал(а) съм само        слаби, с чужда помощ      случайни знания           умения само в едно          оправям се                
        трудно 
Какъв е вашия приоритет в нашата програма?: 
                                                                                                                                                                                                     

Работа със снимки,          Писане на текст,       Влизане в интернет адреси,     Електронна поща ,      Разговори през Интернет, 
   и др. документи                 принтиране                търсене в Гугъл                                                                         напр. през скалп 

Друго: 

 Каква полза очаквате от евентуално ваше участие в безплатно обучение по компютърна и информационна грамотност в РБ: 
 Дата :                                                                                                                                                                              Подпис: 
 



НИВО  НА  ИКТ  УМЕНИЯ 

Оправям се трудно 

Умения само в едно 

Случайни знания 

Слаби, с чужда помощ 

Виждал(а) съм само 

Никакви 

5 

8 

12 

4 

19 

24 

КАК ПРЕЦЕНЯВАТЕ ВАШИТЕ КОМПЮТЪРНИ И 
ИНФОРМАЦИОННИ УМЕНИЯ 



ОЧАКВАНИЯ, СПОДЕЛЕНИ ОТ 
КУРСИСТИТЕ 

Да придобия възможност в 
домашни  условия да се 

ползвам от придобивките 
на съвремието. 

＠ 

Да мога да ползвам 
източници, свързани с 

културния живот. 

＠ 

    Да установявам връзка с 

други общности по света. 

 

 

 

 
 
 

Да получа компютърна и 
информационна 

грамотност. 
 ＠ 

   Допълване на 
интелектуалната ми 

култура. 
＠ 

   Да ползвам компютъра за 
разговори през интернет 

с близки в чужбина. 
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ПРОГРАМА НА КУРСА 
Курсът е разделен в три дни  по три учебни часа 

в удобно време на формираната група 
 

Тема на първия ден: “Как 
работи компютърът и какво 

трябва да знаем за него“ 

Тема на втория ден: 
„Интернет-как да търсим 

информация“ 

Тема на третия ден: 
„Електронна поща и 

разговори през интернет“ 



 
 
 

Как работи 
компютърът и какво 
трябва да знаем за 

него:  

 

Що е компютърна система – 
Компютър, монитор, 

периферия; как работи 
компютърът и какво 

представлява операционната 
система; офис пакетът – или 

как да пишем документи. 
 

Конкретни задачи: пускане 
и спиране на компютъра; 

как се прави „папка с 
документи“ и как се отварят 

и записват документи; 
създаване на документ на 
Word – основни понятия. 

  
 

3 

1 2 

8 7 6 5 4 



Интернет – 
 как да търсим 
информация: 

Що е Интернет и как 
работи; терминология на 
мрежата – браузър, чат, 

емотикони; що е Google или 
откъде да започнем; 

намиране, съхранение и 
отпечатване на информация. 

 
Стартиране  на уеб -

браузъра и отваряне на 
сайта на Google; намиране 

на информация за БДЖ, 
ЕВН, ВИК, библиотеката; 
запис на информация на 
диск и отпечатване на 

документ. 
 

 



Електронна поща и 
разговори през 

Интернет: 

Що е и как работи 
електронната поща; каква е 
необходимата подготовка за 

регистрация на поща или 
скайп; що е скайп, 

стартиране на скайп, видео 
разговори; обмен на снимки и 
други файлова и документи 

през Интернет 
 

Създаване на пощенска 
кутия в ABV.bg (по желание – 
и в други пощи); работа със 

скайп; обмен на снимки; 
сваляне на снимки от цифров 
апарат, запис на флаш-памет. 

 
 



СПЕЦИФИКА НА ОБУЧЕНИЕТО 

  Сформират се малки групи: най-много 
по 8 човека в група 

 

  Едновременно в групата работят 
двама обучители 

 

Представят се достъпни и разбираеми 
презентации по всяка тема 

 
 Прилага се индивидуален подход към 

всеки обучаем 
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При проблем Обучителният център 

при 

Регионална  библиотека  е на помощ! 

www.librarysm.com    

librarysm@abv.bg  

 Да сърфирам в ИНТЕРНЕТ 

Да ползвам електронна поща 

Да разговарям в реално време през Skype 

При завършване на 

курса всеки обучаем 

получава грамота и 

рекламни материали от 

Програма „Глоб@лни 

библиотеки – България“ 

http://www.librarysm.com/




Като допълнение към курса 

60+ библиотеката предлага 

индивидуални консултации 

и надграждащо обучение 

за желаещите да получат 

допълнителни знания, 

извън обявената програма 

на курса 



НЯКОИ  ОТ ТЕМИТЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ СА: 

РАБОТА СЪС 

СНИМКИ: 

 СКАНИРАНЕ, 
ОБРАБОТКА 

С ПОМОЩТА 
НА 

ПРОГРАМАТА 
PICTURE 
MANAGER 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ 

НА ВИДЕО 
ФАЙЛ ВЪРХУ 

ДИСК 

ПОЛЗВАНЕ НА 

МОБИЛЕН 

ИНТЕРНЕТ НА 

ЛИЧЕН 

ЛАПТОП 

ПРЕХВЪРЛЯНЕ 
НА 

ИНФОРМАЦИЯ 
ОТ ФЛАШ 

ПАМЕТ ВЪРХУ 
ДИСК 

ИЗРАБОТВАНЕ 

НА 
ПРЕЗЕНТАЦИИ. 

РАБОТА С 

ПРОГРАМАТА  
POWER POINT 



РАВНОСМЕТКА В ЦИФРИ 

•46 •12 

•72 •10 
ОБЩО 

СФОРМИРАНИ 

ГРУПИ 

БРОЙ ОБУЧЕНИ 

ПОТРЕБИТЕЛИ 

БРОЙ 

ПРОВЕДЕНИ 

КОНСУЛТАЦИИ 

ИНДИВИДУАЛНО 

КОНСУЛТИРАНИ 

ЛИЦА 



КАКВО КАЗВАТ КУРСИСТИТЕ ЗА 
ОБУЧЕНИЕТО 



ОТЗИВИ В МЕДИИТЕ 

 Курс за компютърна грамотност изкараха
 потребители  от възрастовата  група 60+. 
 Това съобщиха от Регионална 
библиотека  „Н.  Вранчев”, където се  помещава 
обучителната база по програма „Глобални библиотеки”. 
Участниците в курса в продължение на три дена се 
запознали с компонентите на компютърната система, 
основните понятия в WORD 2007, създаване и 
съхраняване на текстови документ. Те разбрали също що 
е интернет, как да търсят информация, как да стартират 
уеб-браузъра и да отварят Google. За тях вече няма тайни 
по отношение ползването на скайп и електронна поща. 
Обучението се води от инж Галина Жуковаа и Дарина 
Славова – библиотекар, отговарящ за обученията. 
В края на курса участниците получили грамота и книга - 
подарък от библиотеката. Възрастните хора били 
изключително благодарни за проведения курс и 
усвоените от тях знания. Всеизвестно е, че много хора 
имат деца или внуци, които работят извън България. При 
много от тях единственият начин да се чуят и видят с 
роднините си е скайп. 

Геновева  Дикова 
  

Статия във вестник „България днес“ 

http://www.hala.bg/
http://www.hala.bg/images_news/1347794124baba.jpg


ОБМЕН НА ИДЕИ И ОПИТ 

КУРС ПО ИКТ ЗА ВЪЗРАСТНИ 

 В БИБЛИОТЕКАТА ПРИ 

 НЧ „ПРОСВЕТА 1908“- 
ГР.ЗЛАТОГРАД 

  Регионална библиотека-
гр.Смолян сподели своя опит с 
останалите целеви библиотеки 
по Програма „Глоб@лни 
библиотеки-България“ от област 
Смолян и предостави материали 
на желаещите да организират 
подобен вид обучения.  

Такива библиотеки са: 

 Градска библиотека „Антон 
Страшимиров“ – гр.Мадан 

 Библиотека при НЧ „Просвета 
1908“- гр.Златоград 

 Библиотека при НЧ „Христо 
Ботев 2000“ – гр.Рудозем 

 Библиотека при НЧ „Прогрес 
1939“ – с.Старцево 

 Библиотека при НЧ „Светлина 
1967“- с.Гълъбово 

 

http://www.hala.bg/images_news/no_res1355400774компютърна_грамотност_за_възрастни.jpg


  

      През 2012 год. Регионална 

библиотека реализира проект 
„Библиотека и за различните от нас“ 
с партньор БЧК, финансиран от 
Програма „Глобални библиотеки-
България“.  Същността на проекта 
бе с помощта на доброволци да се 
предоставят  за ползване книги, 
периодични издания и др. материали 
от фонда на библиотеката на хора 
със специфични потребности, над 18 
години, които нямат възможност за 
самостоятелен достъп до 
библиотеката. В течение на проекта 
бяха обслужвани 61 граждани от 10 
доброволеца. 

Желанието ни е да 
доразвием този проект, 

като в бъдеще 
организираме 

индивидуални обучения 
по начални компютърни 

умения за тези хора в 

техните домове. 

ПРОЕКТИ И БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

Изготвил: 
Дарина Славова 
Библиотекар в отдел „Координация и връзки с обществеността“ 
Регионална библиотека „Николай Бранчев“- гр.Смолян 

  


