
УНИБИТ в Интензивна програма по ЕРАЗЪМ 

София / КРОСС / Университетът по библиотекознание и информационни технологии
(УНИБИТ) е откроен като партньор с водещ принос за успешното развитие на
международния проект IPBib «Малка библиотечна приказка» (2009-2011), осъществяван
по Интензивна програма Еразъм на ЕС, след проведения на 19 ноември 2010 г.
мониторинг на две-годишния период от реализацията на проекта от DAAD (German
Academic Exchange Service), съобщиха от университета.         Инициатор
на проекта е Хумболтовият университет в Берлин, Германия.  Партньори са:
Университетът по библиотекознание и информационни технологии, София, България;
Мазарик университет, Бърно, Чехия; Университетът във Вилнюс, Литва и
Университетът във Виена, Австрия. Ръководител на проекта от УНИБИТ е проф. дфн
Иванка Янкова (ръководител на катедра «Библиотечен мениджмънт»), координатор и
лектор е доц. д-р Таня Тодорова.
IPBib „Малка библиотечна приказка" се провежда: от 1 - 19 септември 2009 г. в Берлин,
от 5-18 септември 2010 г. във Виена и през м. септември 2011 г. в гр. Вилнюс, Литва.
Избраните университети-домакини на програмата притежават новопостроени
библиотечни сгради. Работният език на проекта е английски. Успешно завършилите
програмата студенти придобиват от 4 до 6 кредита (ECTS), които се признават от
съответните университети.
Целта на проекта IPBib е даде теоретични и практически познания на студенти по
библиотечни и информационни науки относно съвременни тенденции в организацията и
управлението на нови или реконструирани библиотеки, както и по актуална
професионална проблематика, свързана с дигитализацията, интелектуалната
собственост, информационната компетентност, технологиите за опазване на
фондовете, публичната комуникация, достъпността на библиотеките за хора с
увреждания и редица други. Участието в проекта на 25 студенти и 12 преподаватели от
различни географски райони на Европа - Германия, Австрия, Чехия, България и Литва,
създава условия за активен междукултурен диалог, запознаване с национални
традиции и обмен на добри практики между различни страни-членки на Европейския
съюз. Съпоставяйки различните концепции и постижения, проектът стимулира
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създаването на междукултурни и интердисциплинарни мрежи между академичното
образование и библиотечната практика.       
Проектът IPBib бе селектиран като най-успешен модел за тип групова мобилност
(интензивни летни училища) и представен с постер на проведената конференция
"European Higher Education Area 2010 - Types of Student Mobility" (11.10.2010 г., Берлин) от
доц. д-р Таня Тодорова. В проведеното гласуване от страна на всички участници в
конференцията и на експертите от DAAD проектът и илюстрираната чрез него тип
мобилност бяха класирани на второ място като най-перспективна форма за развитие и
финансиране на студентска мобилност в Европейския съюз.
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