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№
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Формиране на оценката по дисциплината1
Workshops {информационно търсене и колективно
обсъждане на доклади и реферати)
Участие в тематични дискусии в часовете
Демонстрационни занятия
Посещение и работа в архив/библиотека
Портфолио
Тестова проверка
Решаване на казуси
Курсова работа
Изпит

% от оценката
5
5
5

5
30
50

Анотация на учебната дисциплина:
Курсът представлява част от специализиращата подготовка в бакалавърската
степен на специалност История. Студентите се запознават с актуалните
проблеми на дигитализацията в областта на историята. Развиват умения за
достъп и употреба на електронни ресурси, които са полезни за работа на
историци – виртуални библиотеки и музеи, онлайн каталози и списания,
указатели и специализирани бази данни. В теоретичната част от курса се обръща
внимание на методите за провеждане на изследвания и анализи в дигитална
среда, начините за представяне на данни и тяхното графично онагледяване,
изготвянето и публикуването на материали в традиционен и електронен вид.
Практикумът в Университетска библиотека запознава студентите с
традиционните и електронни средства за търсене на информация, изготвянето на
библиографски и справки и методите за цитиране.
Оценката се получава от текущ контрол по практически задания и краен писмен
изпит (тест). До тест се допускат студенти, които са представили решения на
заданията от текущия контрол. От изпитния тест могат да бъдат освободени
студен-ти с отлични резултати от текущия контрол.

Предварителни изисквания:
Базисни знания и умения в областта на информационните и комуникации
технологии.

Очаквани резултати:
Успешното завършване на курса дава на студентите необходимите
компетентности за ползване на дигитални ресурси при подготовка и публикуване
на авторски материали съобразно актуалните стандарти, включително и
електронно публикуване, наред с най-често използваните методи за
презентирането им.

1

В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е
възможно да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.
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Учебно съдържание
Лекции
№
1.

2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2

4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
6.
7.
8.
9.

Тема:
Основни понятия на информатиката – предмет на
изследване, информация и информационни ресурси,
информационни дейности, кодиране, моделиране и
алгоритми. Историческа информатика – предмет и област
на изследване.
Дигитални ресурси на историята – дигитализация на
културното и историческото наследство.
Принципи на дигитализацията и дигитализационни
стратегии.
Технологични аспекти на дигитализацията – качествени
критерии и стандарти за съхранение.
Електронни документи и документооборот.
Нормативна уредба и информационно законодателство.
Употреба на електронни документи – предимства и
недостатъци, традиционен и електронен
документооборот. Оперативно архивиране и трайно
съхранение - стратегии и практики.
Традиционни и електронни форми на комуникация в
децентрализирана информационна среда.
Електронни публикации, научна комуникация и
дигитални медии.
Информационна сигурност, безопасност в Интернет и
защита на авторското право.
Структуриране на информацията и информационни
запитвания в електронни каталози. Онлайн каталози на
библиотеки.
Сведения за Университетска библиотека. Структура и
състав, ръчни и електронни каталози.
Библиографски справки, цитиране на публикации в
традиционен и електронен формат
Дигитализация и виртуализация в музеи, архиви и
библиотеки. Методи и практики.
Обобощаване и класифициране на данни с помощта на
таблици – видове таблици и предназначение
Графично представяне на данни – средства за графичен
анализ, видове графични представяния и методи за
изготвяне и презентиране
Перспективи на развитие, дигитална история, приложения

Хорариум
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Упражнения
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема:
Курсово задание – проблематика, подготовка за
изпълнение.
Библиографска справка - подреждане, събиране на
материали, анализиране.
Работа с електронни справочници, енциклопедии и
онлайн ресурси.
Авторски материали, цитати, възпроизвеждане на части
от публикувани произведения. Дигитализация,
електронни ресурси.
Разработване на тема. Оформление и подготовка за
публикуване на текст в дигитален формат.
Презентиране - съдържание и форма, нагледност.
Електронни презентации.

Хорариум
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Конспект за изпит
№
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Въпрос
Основни понятия на информатиката – предмет на изследване, информация и
информационни ресурси.
Информационни дейности, кодиране, моделиране и алгоритми
Дигитални ресурси на историята – дигитализация на културното и
историческото наследство.
Електронни документи и документооборот.
Информационна сигурност, безопасност в Интернет.
Традиционни и електронни форми на комуникация в децентрализирана
информационна среда.
Структуриране на информацията и информационни запитвания в електронни
и онлайн каталози. Онлайн каталози на библиотеки.
Дигитализация и виртуализация в музеи, архиви и библиотеки. Методи и
практики.
Графично представяне на данни. Графичен анализ.
Обобощаване и класифициране на данни.
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