
 
Window 1 

Проучване на дейностите за неформално и информално обучение в обществените 

библиотеки в Европа 

Добре дошли! 

 

Добре дошли в изследването на дейностите за неформално и информално обучение в обществените 

библиотеки в Европа! Използвайки наличните статистически данни за ефективността на Вашата 

библиотека, попълването на тази анкета трябва да отнеме около 30-45 минути. Ние знаем, че Вашето 

време е ограничено и високо ценим Вашето участие в нашето проучване. Анкетния формуляр ще е 

наличен за попълване до 17 юни. 

 

В ЕС има 65 000 обществените библиотеки. Много от тях предлагат услуги, свързани с неформално и 

информално обучение и  имат придобит известен опит в тази сфера, въпреки че темата все още не е 

проучена в дълбочина. Като част от проекта "Застъпничество за библиотеките в ЕС", заедно с 

Латвийската библиотечна асоциация (ЛБА), ние (EBLIDA) осъществяваме проучване на обществените 

библиотеки, за да съберем данни за неформалните и информалните дейности на обучение в 

библиотеките. Ние ще използваме резултатите, когато се застъпваме за ролята на обществените 

библиотеки в неформалното образование и приноса на библиотеките към Стратегията на ЕС за 

образование и обучение 2020. 

 

Това проучване се състои от въпроси, чрез които се събират данни и доказателства за: 

 

 Брой обучени библиотечни посетители и брой неформални и информални обучителни 

събития 

 Основни целеви групи в неформални и информални обучителни дейности 

 Обхват на партньорства с трети страни в предоставянето на обучение 

 Сертифициране на резултатите от неформалното учене 

 Най-успешните неформални мероприятия за обучение, предоставяни от обществените 

библиотеки 

 Въздействието на неформалните и информалните дейности за обучение върху гражданите 

и общностите 

 

В случай на въпроси, притеснения или технически трудности, свързани с това изследване, моля свържете 

се с нас по електронна поща - apopova@lib.bg  

 

Ние предварително Ви благодарим за участието Ви в тази анкета! 

 

 

 

Next – Следващ 

Prev – Предишен 

Done - Завършен 

mailto:apopova@lib.bg


 

Window 2 

Дейности за неформално учене във Вашата библиотека 

 

Моля, прочетете тези определения, преди да отговорите на въпросите от проучването! 

 

От гледна точка на библиотеката, неформалното обучение е организиран, предварително планиран 

урок, проведен лице в лице или онлайн и домакинстван от библиотечния персонал или външни експерти, 

независимо от продължителността на времето на обучението. Неформалното обучение може да бъде 

предоставено на група от хора (2 или повече) или на един човек. Неформално обучително събитие е 

осъществяването на неформално обучение в библиотеката, независимо от продължителността на времето 

на обучението и независимо от това дали е повторение на една и съща програма за обучение или проява 

на уникален проект за обучение, изпълнен само веднъж. 

 

От гледна точка на учащия, неформалното обучение е съзнателно и с определена цел; то се провежда в 

структуриран/организиран контекст с конкретните цели на обучение и някаква форма на обучителна 

подкрепа (например на компютърен урок в библиотека). Въпреки това, неформалното обучение също 

може да бъде вградено в планираните дейности на библиотеката, които не са изрично предвидени като 

обучителни (от гледна точка на целите на обучението, време за обучение или обучителна подкрепа). 

Резултатите от неформалното учене могат да бъдат валидирани и могат да доведат до сертифициране.. 
 

*A0.  Предоставя ли Вашата библиотека дейности за неформално обучение ? 

 

 Да (Преминете към А1) 

 Не (Преминете към B0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Window 3 

Дейности за неформално обучение – цифри и целеви групи  

A1. Колко обучаеми обучи Вашата библиотека чрез неформално обучение през 2015 г.? Моля, посочете 

точния брой обучени лица. Ако не броите обучените лица, или поради друга причина не можете да 

предоставите информация за точния брой, моля, посочете приблизителен брой на обучените, средно на 

месец. Моля, попълнете само съответната опция (само една). 
 

Брой обучени лица през 2015 г.      

 
 

Приблизителен брой обучени лица на месец 

 

 

*A2. Кои бяха Вашите приоритетни възрастови групи през 2015 г. по отношение на основните целеви 

групи на Вашата библиотека във връзка с неформалните форми на обучение? Моля, класирайте ги от 1 

до 4, като 1 е възрастовата група, за която Вашата библиотека е организирала най-много обучителни 

събития, а с 4 обозначете възрастовата група, за която сте провели най-малко обучителни събития.   

 

Деца (под 15 годишна възраст) 

Младежи (15 - 24 годишна възраст)  

Възрастни (25 - 64 годишна възраст) 

Пенсионна възраст (над 64 годишна възраст) 

*A3. От този списък с различни социални групи, какви бяха основните целеви групи на неформалното 

обучение във Вашата библиотека през 2015 г.? Моля, отбележете приложимите. 

 

Ученици/студенти 

Заети 

Предприемачи 

Хора с увреждания 

Безработни  

Имигранти 

Други (Моля посочете)  



 

Window 4 

Дейности за неформално обучение – събития и партньорства 

*A4. Колко неформални обучителни събития е осъществила вашата библиотека през 2015 г?  Моля, 

посочете точен брой на неформалните обучителни събития, които са проведени за група от хора и/или 

индивидуални лица. Ако не сте имали събития за някоя от първите две опции, моля въдете „0”. Общия 

брой на събитията е сумата на първите две опции. 

 

Брой неформални обучителни събития, проведени за група от хора     

 

Брой неформални обучителни събития, проведени за индивидуални лица 

 

ОБЩ брой на неформалните обучителни събития 

 

 

*A5. Колко събития за неформално обучение проведе Вашата библиотека в партньорство през 2015 г. ? 

 Моля, посочете точен брой на обучителните събития. Ако нямате събития за някоя от първите три 

опции, моля въведете „0“. Общия брой събития е сума от първите три опции. 

 

Брой неформални обучителни събития, инициирани и проведени от служителите на библиотеката    

 

Брой неформални обучителни събития, инициирани от библиотеката и проведени от трета страна    

 

Брой неформални обучителни събития, инициирани и проведени от трета страна  

 

ОБЩ брой на неформални обучителни събития  

 

 

*A6. Кои бяха основните партньори на Вашата библиотека за неформално обучение през 2015 г?  Моля 

посочете, където е приложимо! 

Друга библиотека (независимо от вида на библиотеката) 

Друга културна институция (напр. архив или музей) 

Училище 

Друго учебно заведение (например музикално или  художествено училище) 

Детска градина 



Културен център 

Младежки център 

Фамилен център 

Общинска социална служба 

Друга общинска служба 

Медицинско заведение 

Заведение за социални грижи 

Агенция за заетост 

Друга правителствена служба 

НПО 

Религиозна организация 

Бизнес организация 

Банка или друга финансова институция 

Доброволци 

Няма. Библиотеката не е имала партньори при организиране и предоставяне на неформално обучение 

през последните 12 месеца. 

Друго (моля посочете)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Window 5 

Неформални обучителни дейности - сертификати   

 

*A7. Вашата библиотека или партньорска организация издава ли сертификати, дипломи или други 

документи, атестиращи, че отделните лица са придобили набор от обучителни резултати (знания, 

ноу-хау, умения и/или компетенции) в края на неформалната обучителна програма  през 2015 г. ? 

Да  (Преминете към А8) 

Не (Идете направо на А9) 

 

Window 6 

Неформални обучителни дейности - сертификати   

 

A8. Моля, посочете информация за сертификатите, дипломите или другите видове документи, както и 

за сертификационния процес във Вашата библиотека. 

 

 

Window 7 

Неформални обучителни дейности – успешни истории 

 

A9. Моля представете кратко описание на най-важното неформално обучително събитие, което 

Вашата библиотека е провела, и което отчитате като успех през 2015 г.  . 

 

 

 

 

 

 



Window 8 

Дейности за неформално обучение – персонал и бюджет 

*A10. Има ли Вашата библиотека отделно служители, които планират и осъществяват дейности за 

неформално обучение във библиотеката? Моля, посочете информация за еквивалент на пълно работно 

време 

 

Да. Ние имаме отделен екип, чиято натовареност, изчислена при еквивалент на пълно работно време е:

 

Не. Ние имаме служители в библиотеката, които използват част от работното си време за обучителни 

дейности. Времето, проведено за обучения, изчислено при еквивалент на пълно работно време е:  

 

*A11.  Какъв е действителния бюджет на Вашата библиотека, изразходван за планиране и 

предоставяне на неформални обучителни дейности през 2015 г. ? Моля, посочете информация за 

изразходвания бюджет в евро. Моля, попълнете информация за всички бюджетни източници; ако нямате 

финансиране от някой от изброените източници, моля въведете „0”. 

 

Общински бюджет 

 

Финансиране от национални и регионални проекти 

 

Финансиране от проекти на ЕС 

 

Частно финансиране 

 

Друго 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Window 9 

Дейности за неформално обучение – проекти/програми. 

A12. По отношение на  конкретните обучителни цели на проектите и програмите за неформално 

обучение на Вашата библиотека - кои от следните категории проекти/програми са приложими за 

Вашата библиотека през 2015 г. ? Моля, отбележете, където е приложимо.  

 

Дигитална грамотност (напр. базови компютърни умения, софтуерни умения, търсене в интернет и т.н.) 

Комуникации (напр. умения за използване на комуникационни технологии като скайп, имейл, социални 

мрежи, блогове и т.н.) 

Заетост (напр. умения за намиране и използване на база данни за работни места и ресурси за 

възможности за работа, създаване на автобиографии и други материали за заетост, попълване на заявления за 

работни места, финансова грамотност и др.) 

Е-услуги (напр. умения за използване на услугите на е-правителство, е-банкиране и т.н.) 

Образование (напр. умения за използване на образователен софтуер, как да се търси в текстова база от 

данни, как да се използват библиотечни каталози, как да се пише изследователски доклад) 

Култура и забавление (например умения за използване на дигитални колекции на културното 

наследство, подобряване на хоби умения и т.н.) 

Креативност и иновации (напр. умения за дигитален дизайн като редактиране на образи и видео, 3D 

моделиране, кодиране, традиционни изкуства и занаяти, и т.н.)  

Здраве (напр. умения за търсене на свързана със здравето информация, консултиране с лекар по 

електронен път и т.н.) 

Околна среда и земеделие (напр. търсене на информация за околна среда / земеделие, зелен живот, 

кандидатстване за земеделски проекти и т.н.) 

Социално включване (напр. обучения за групи в социален риск, хора с увреждания и т.н.) 

Насърчаване на четенето (напр. обучаване на родители, които да четат с децата, обучение на децата да 

четат и т.н.) 

Друго (моля посочете)

 

 

 

 

 



Window 10 

Дейности за информално обучение във Вашата библиотека 

 

Моля прочетете тези определения преди да отговорите на въпросите в проучването! 

 

От гледна точка на обучаемия, информално обучение се провежда непланирано, случайно и при 

непредвидени поводи, потенциално навсякъде (работното място, вкъщи, по време на занимание в 

свободното време). Обхваща дейности като присъствена и неприсъствена подкрепа от библиотекар във 

връзка със запитване и потенциално допринася за повишаване на знанията и чрез усъвършенстване на 

уменията.  

 

От гледна точка на библиотеката информалната подкрепа или консултация е непланирана подкрепа, 

осигурена чрез библиотечния персонал в отговор на нужда, която възниква за библиотечен посетител 

(напр. предоставяне на подкрепа за използване на принтер, показване от библиотечния служител как да 

се направи търсене в интернет, помощ в интернет банкирането). Информална подкрепа или консултация 

може да бъде предоставена на отделно лице или на група от хора (2 или повече). Всеки път, когато 

библиотекар предоставя информална подкрепа или консултация се счита за отделно информално 

обучително събитие, независимо от продължителността на времето на подкрепата или консултацията.  
 

*B0. Предоставя ли Вашата библиотека дейности за информално обучение? 

Да (Преминете към В1) 

Не (Преминете към В6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Window 11 

Дейности за информално обучение – цифри и целеви групи 

*B1. Колко библиотечни посетители (регистрирани и/или нерегистрирани потребители) е подкрепила 

Вашата библиотека чрез информално обучение през 2015 г. ? Моля посочете точен брой на 

подкрепени/консултирани библиотечни посетители. Ако Вие не броите подкрепените/консултирани 

посетители или поради някаква друга причина не можете да посочите точен брой, моля, посочете 

приблизителен брой на подкрепените/консултирани библиотечни посетители на месец. Моля попълнете 

кореспондиращата опция (само едната)! 

 

Брой подкрепени/консултирани библиотечни посетители през 2015 г. 

 

Приблизителен брой на подкрепени / консултирани библиотечни посетители на месец 

 

 

*B2. Имайки предвид основните групи от хора, които са били подкрепени или консултирани във Вашата 

библиотека чрез  информално обучение през 2015 г., кои от следните възрастови групи са 

подкрепени/консултирани най-много? Моля, класирайте възможните опции, посочени по-долу от 1 до 4, 

като 1 е възрастовата група, която е подкрепена/консултирана най-много, а 4 – най-малко. 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                 

Деца (под 15 годишна възраст) 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                    

Младежи (15 до 24 годишна възраст) 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                    

Възрастни (25 до 64 годишна възраст) 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

                    

Пенсионна възраст (над 64 годишна възраст) 



*B3. От списъка с различни социални групи – кои бяха основните групи от хора, които бяха подкрепени 

или консултирани във Вашата библиотека чрез информално обучение през 2015 г.? Моля, посочете, 

където е приложимо. 

Ученици/студенти 

Заети лица 

Предприемачи 

Хора с увреждания 

Безработни 

Имигранти 

Други (моля, посочете)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Window 12 

Дейности за информално обучение – събития и теми 

B4. Колко събития на информално обучение е провела Вашата библиотека през 2015 г. ? Моля, посочете 

точен брой на събитията за информално обучение. Ако нямате събития в първите две опции, моля 

въведете „0. Общият брой от всички събития е сумата от първите две опции. 

 

Брой събития за информално обучение, предоставени на група от хора 

 

Брой на събития за информално обучение, предоставени на индивидуални лица 

 

ОБЩ брой на събития за информално обучение 

 

 

*B5. По отношение на темите, покрити от персонала на Вашата библиотека по време на събитията 

на информално обучение във Вашата библиотека - кои от следните категории бяха покрити от 

Вашата библиотека през 2015 г. ? Моля, отбележете всички приложими категории. 

 

Дигитална грамотност (напр. базови компютърни умения, софтуерни умения, търсене в интернет и т.н.) 

Комуникации (напр. умения за използване на комуникационни технологии като скайп, имейл, социални 

мрежи, блогове и т.н.) 

Заетост (напр. умения за намиране и използване на база данни за работни места и ресурси за 

възможности за работа, създаване на автобиографии и други материали за заетост, попълване на заявления за 

работни места, финансова грамотност и др.) 

Е-услуги (напр. умения за използване на услугите на е-правителство, е-банкиране и т.н.) 

Образование (напр. умения за използване на образователен софтуер, как да се търси в текстова база от 

данни, как да се използват библиотечни каталози, как да се пише изследователски доклад) 

Култура и забавление (например умения за използване на дигитални колекции на културното 

наследство, подобряване на хоби умения и т.н.) 

Креативност и иновации (напр. умения за дигитален дизайн като редактиране на образи и видео, 3D 

моделиране, кодинг, традиционни изкуства и занаяти, и т.н.)  

Здраве (напр. умения за търсене на свързана със здравето информация, консултиране с лекар по 

електронен път и т.н.) 

Околна среда и земеделие (напр. търсене на информация за околна среда / земеделие, зелен живот, 

кандидатстване за земеделски проекти и т.н.) 



Социално включване (напр. обучения за групи в социален риск, хора с увреждания и т.н.) 

Насърчаване на четенето (напр. обучаване на родители, които да четат с децата; обучение на децата да 

четат и т.н.) 

Друго (моля посочете)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Window 13 

Други събития във Вашата библиотека 

*B6. Колко други събития бяха проведени през 2015 г. във Вашата библиотека (които не бяха 

конкретно планирани като обучителни събития), по време на които отделните лица можеха да учат ? 

Моля, посочете точен брой събития. 

 

*B7. Колко участника посетиха събитията (които не са изрично определени като обучителни събития) 

през 2015 г.? Моля посочете точен брой участници. Ако не Ви е възможно да предоставите информация 

за точен брой участници, моля, посочете приблизителен брой участници на месец. Моля, попълнете 

съответната опция (само една). 

 

Брой лица, участвали в събития през 2015 г. 

 

Приблизителен брой лица, посетили събития на месец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Window 14 

Въздействие на дейностите за неформално и информално обучение 

C1. Моля опишете какви мислите, че са основните ползи за посетителите на Вашата библиотека и 

местната общност от дейностите за неформално и информално обучение във Вашата библиотека. 

Какво е въздействието на дейностите за неформално и информално обучение върху живота на 

потребителите ? 

 

*C2. Моля, посочете какво въздействие имат дейностите за неформалното и информално обучение 

върху в посочените области. Моля, отбележете един отговор за всеки ред, използвайки скала от 1 до 5, 

където 1 означава „Много ниско въздействие” и 5 означава „Много високо въздействие”. 

 

 
Много ниско 

въздействие 

Ниско 

въздействие Неутрално 

Високо 

въздействие 

Много високо 

въздействие 

Трудно е да се 

каже 

Дигитална грамотност 
       

Комуникация 
      

Заетост 
      

Е-услуги 
      

Образование 
      

Култура и забавление 
      

Креативност и иновации 
      

Здраве 
      

Околна среда и 

земеделие       

Социално включване 
      

Насърчаване на четенето 
      



*C3. Какво е нивото на достъп до дейности за неформално и информално учене във Вашата общност ? 

Моля, отбележете един отговор на всеки ред. 

  

Библиотеката е 

единственото място за 

достъп до неформално и 

информално обучение 

Освен библиотеката, 

има още едно място за 

достъп до неформално и 

информално обучение 

Освен 

библиотеката, 

има повече от 

едно място за 

достъп до 

неформално и 

информално 

обучение Трудно е да се каже 

Деца (под 15 годишна възраст) 
    

Младежи (15 до 24 годишна 

възраст)     

Възрастни (25 до 64 годишна 

възраст)     

Пенсионна възраст 

 (над 64 годишна възраст)     

Ученици/Студенти 
    

Заети 
     

Предприемачи 
      

Хора с увреждания  
    

Безработни лица 
    

Имигранти 
    

 

 

 

 

 

 

 

 



Window 15 

Демографски данни 
 

*D1. Държава: 

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                         

                                  

D2. Административен регион във Вашата държава: 

 

*D3. Библиотеката се намира в: 

Градски район 

Селски район 

*D4. Какъв е броя на персонала във Вашата библиотека (в еквивалент на пълно работно време)? 

 

*D5. Какъв е броя на жителите в общността, която Вашата библиотека обслужва? 

 

*D6. Какъв е броя на регистрираните потребители през 2015 г.? 

 

*D7. Какъв е броя на посещенията в библиотеката през 2015 г.? 

 

D8. Ние може да използваме примери на дейности за неформално и информално обучение, които Вие ни 

предоставихте в нашата застъпническа дейност. Ако сте съгласни с това и бихте желали да ни 

предоставите по-подробна информация, ако Вашият пример е избран, моля посочете името на Вашата 

библиотека и имейл адрес. 

Име на библиотеката  

Имейл адрес  

D9. Ако имате някакви други коментари, въпроси или предложения, свързани с това проучване, моля, 

напишете ги тук! 

 

Предишен/Завършен 


