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Презентация  

ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ 

ЖИВОТ В МУЗЕЯ В РЕГИОНАЛЕН 

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ХАСКОВО 



 
ОБЩИНА ХАСКОВО                                РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ   

 ХАСКОВО 

“ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО” 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007-2013 

 

Improvement of human capital skills and competencies of 

culture mediators, adult educators, and athletics 

professionals in the cross border area, through the 

development of a Lifelong Museum Learning system 

 

Подобряване на основните човешки умения и 

способности на културни медиатори, обучители на 

възрастни хора и професионални спортисти в 

трансграничния район чрез развитие на Система за учене 

през целия живот в музея 

 

 



ЦЕЛИ: 

1. Оценка и трансфер на знания по отношение на 

общата методология и най-добрите практики, 

изпълнявани в ЕО по отношение на учене в музея 

през целия живот 

2. Приспособяване на системата за постоянно учене 

в музея, за да посрещне нуждите на специфични 

целеви групи в трансграничния регион. 

3. Изпълнение на регионалния LLML модел върху 

определени професионални групи /музейни 

специалисти, професионални спортисти и 

културни медиатори/ с широко приложение на 

ИКТ. 



ПАРТНЬОРСТВО 

• Водещ партньор Олимпийски музей – 
Солун 

• Партньор 2 – Община Хасково - 
Регионален исторически музей – Хасково.  

• Партньор 3 -Аристотел Университет в 
Солун – Департамент за физическо 
образование и спортни науки 

• Партньор 4 - Югозападен университет 
“Неофит Рилски” – Факултет за обществено 
здраве и спорт 



 

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА 

 • Подготвителни дейности: 

• сформиране на екипите 

• установяване на партньорство и изработване на общи 
документи – комуникационен план, проучване и анализ на 
потребностите на целевите групи. 

• Осигуряване на техническо обрудване – ИКТ инструменти 
– Мултимедия Инфо киоск за РИМ-Хасково.  

• Определяне на на участниците в целевите групи от всеки 
партньор поотделно.  

• Организация и провеждане на три технически срещи и два 
семинара. 



 

Демографски тенденции 

и музейна публика 
• Основните демографски характеристики на Хасково и региона следват 

общите за страната и Европа тенденции – намаляване на населението, 

увеличаване на възрастното население и отрицателен демографски 

прираст.  

• Това оказва влияние и в характеристиката на музейната публика – увеличава се 

броят на възрастните посетители в и над трудоспособна възраст. 

• Принципно музеите се посещават от образована публика, която има 

нужда да разшири своите познания.  

• Възрастните посетители са от поколенията, които са с добро образование 

– над средно. От друга страна те не притежават достатъчно умения за 

работа с ИКТ инструменти 

• Това поставя по-високи изисквания към представянето на 

музейните експозиции и колекции и приложението на Системата 

за учене през целия живот в музея. 

 



 

Целеви групи 

• Музейни специалисти  

 – 20 музейни специалисти от РИМ-Хасково, общинските 
музеи в Хасковска област и други регионални музеи. 

• Културни медиатори 
- 20 специалисти от библиотеки, читалища, постоянни 
сътрудници на музея, представители на неправителствени 
организации. 

• Спортни професионалисти  

 - 20 човека - учители Спортно училище "Стефан Караджа" 
Хасково, представители на спортните клубове в района на 
Хасково и студенти ЮЗУ" Неофит Рилски "- Благоевград, 
Департамент - спорт. 

 

 
 



 

Методология 
1. Подготовка на образователни материали с оглед 

разнообразния състав на целевата група за запознаване с 
ИКТ инструменти и ползването им в музея. 

2. Теоретично запознаване с работата с ИКТ инструменти 
/Инфокиоск/ в РИМ – Хасково – подготовка на 
презентации и дидактични материали 

3. Практическо обучение с ИКТ инструменти в рамките на 
тренинг семинарите 

4. Оценка - събиране на данни по време на обучителните 
семинари /в началото, междинно, в края/ по 
предварително подготвена анкета. Анализ и оценка на 
резултатите. 

 



 

 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 

• В резултат на проведените 3 технически срещи 

между партньорите се създадоха добри и 

ефективни взаимоотношения и атмосфера на 

успешна работа в екип. Комуникацията между 

партньорите е постоянна и осигурява 

възможност за утвърждаване на 

взаимодействие с цел ефективност и 

резултатност на конкретните дейности и 

напредък на на проекта. 



 

Първа техническа среща, Солун, 29 

февруари 2012 г. 



 

 

Втора техническа среща, Хасково, 23 юли 2012 г. 



 

 

Първи уоркшоп, Хасково, 23-24 юли 2012 г. 

• През юли 2012 г. в РИМ - Хасково се проведе първият 
уоркшоп с участието на всички партньори по проекта и 
представители на трите целеви групи от Хасково и 
региона.  

• Всеки партньор представи презентации по сформиране на 
целевите групи в трансграничния район, приложението на 
ИКТ инструменти и методологията на предстоящите 
тренинг-семинари.  

• Целта на семинара беше да запознае представителите на 
различните целеви групи с възможностите, които 
обучението за работа с ИКТ и приложението впоследствие 
в ежедневна работа на музейните специалисти разширяват 
възможностите за усвояване на знания, умения и 
компетенции на участниците, а впоследствие и на по-
широка музейната публика. 

 



 

Първи уоркшоп, Хасково, 24 юли 

2012 г. 



 

Първи уоркшоп, Хасково, 24 юли 

2012 г. 



 
ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ 

• Три тренинг семинара за трите целеви групи /по 20 д./ 
по 30 часа.   

• В момента на основата на направените проучвания и 
анализ за състоянието и необходимостта от “учене през 
целия живот в музея” на възрастни  екипът на 
партньор 4 подготвя образователни материали за 
провеждане на тренинг семинарите с ИКТ 
инструменти. 

• Нашият екип е подготвил анкетни карти за 
участниците в тренинг семинарите с цел междинно 
проучване по време на провеждането им.  



 

Мултимедия Инфокиоск 



 

 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ, ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ И 

МУЛТИПЛИКАЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ 
 

• Повишаване квалификацията, уменията и 
компетенциите на участниците в трите целеви 
групи. 

• Приложение на придобитите умения и знания при 
работа с музейната публика от възрастни. Обучение 
на възрастни посетители за ползване на ИКТ в музея 
с предлагане на допълнителна информация към 
представените постоянни експозиции и временни 
изложби. 

• Използване на възможностите на ИКТ инструменти 
към групи в неравностойно положение. 



 

Благодаря за вниманието! 

 

д-р Виолета Костова 
 

 


