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С подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ на Министерството
на науката и образованието на Република България в
рамките на научноизследователския проект
№ ДН05/1 от 14.12.2016 на тема
„Комуникационен модел на
интерактивна образователна
среда за непрекъснато и следдипломно
професионално и продължаващо обучение в
сферата на културните и творчески индустрии“. Първи етап
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Въвеждащи думи
Настоящият тематичен библиографски справочник обхваща част от
научните изследвания в областта на добрите практики, техники, знания,
опит, умения, процедури и приложения на професионалното образование и
обучение през целия живот в България
Събраните

ресурси

са

плод

на

задълбочено

проучване

и

библиографски анализ на публикувани документи, отразени в различни
платформи:

библиотечни

електронни

каталози,

платформи

за

професионално обучение и др.
За целите на поставените от проекта задачи са издирени различни
документи, свързани както с европейските програми и техните нормативни
уредби, така и с концепции и практики, прилагани у нас. На основата на
анализа се установи, че съществува необходимост от по-добър синтез на
информацията за постиганите резултати и по-добро сътрудничество между
заинтересованите страни – правителство, доставчици на образователни
услуги и обучения, обучавани, публични и неправителствени организации.
Селектирани са и професионални списания по темата, достъпни в
електронна среда.
Целта на този библиографски ресурс е да бъде своевременно и
постоянно надграждан и допълван с ключови ресурси по темата.
Предназначен е за всички, които проявяват изследователски и
публичен интерес към проблемите на професионалното образование и
обучение през целия живот, и особено в областта на културните и
творческите индустрии.
Доц. д-р Румелина Василева
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Добри практики – България
Историографски материали по темата за
професионалното образование и
обучение
Великовски, Петър. [Сто] 100
години
професионално
девическо образование в Русе :
[Истор. очерк]. София :
Техника, 1969. 70 с.
Видинлиева, Н. Ръководство по
професионално
законодателство : За практ.
занаятчийски у-ща. Плевен :
Изгрев, 1939. 33 с.
Енчев, Димитър. Професионално
законодателство. Пловдив :
Печ. кооп. Солидарност, 1936.
88 с.
Златаров, Иван. Нуждата от
професионално образование у
нас : Реферат, четен в
другарската среща на Икон. дво на 15 ноем. 1902 г. София :
Георги А. Ножаров, 1903. 51 с.
Калинов, Калин. Българското
девическо
общо
и
професионално образование в
Добруджа. Силистра : RITT
bg, 2005. 311 с.
Колев, Йордан. Принципи за
взаимодействия
в
образователна
среда
:
Историко-педагогически
синтез. // Педагогика, 21, 2011,
5, с. 46-64.

Македонска, Мария. Образование
и професионално майсторство
:
[Науч.-попул.
очерк].
[София] : Профиздат, 1982. 88
с. (Библиотека Популярни
икономически знания ; 1)
Минев, Миньо. Принос към
историята на професионалнотехническото образование в
град
Гълъбово
[Старозагорско]. [Ст. Загора :
Наука и техника], 1997. 102 с.
Мутафчиева,
Красимира.
Учителното начало българско
и „краят“ - P.S.! Съвременната
идеологема „учене през целия
живот“.
//
Годишник
–
Тракийски университет. ПФ,
2003, 4, с. 7-33.
Отчет
на
Женското
благотворително
дружество
„Постоянство“
и
на
издържаното
от
него
Девическо
професионално
училище по случай 40годишнината на училището
1896-1936. Пловдив : Женско
благотворително дружествово
Постоянство, 1937. 51 с.
Правилник
за
девически

тригодишния
специален
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промишлен
курс
при
Девическото професионално
училище „Мария Луиза“ в гр.
София. София : Министерство
на
търговията,
промишлеността и труда,
1941. 30 с.

Правилник
за
уредбата,
управлението и вътрешния ред
на
Военно-инвалидното
професионално
училище.
София : Министерство на
войната.
Военно-инвалидно
проф. у-ще, 1921. 13 с.

Теоретични и научнопрактически
разработки
А
Александров, Андрей. Дуалната
система на обучение – нови
възможности
за
професионално обучение или
ново
име
на
познати
проблеми.
//
Съвременно
право, 26, 2015, 5, с. 11-27.
Алексиева, Мария. Идеен вариант
на модел за изграждане на
мултикултурна образователна
среда.
//
Педагогически
алманах, 24, 2016, 2, с. 173191.
Анастасова, Йочка. Можем ли да
оценяваме професионалните
компетенции? // Посоки, IV,
2002, 1, с. 3-35.
Анастасова,
Стоянка.
Професионално обучение в
реална работна среда. //
Учителят и модернизирането
на
образованието
–
национални и европейски
практики : IV Есенен научнообразоват. форум, София, 14-

15 ноем. 2014. Състав. Росица
Пенкова. София : УИ „Св.
Климент Охридски“, 2015, с.
337-343.
Ангелов, Божидар. Играта като
медийна
и
дигитална
компетентност. // Съвременни
предизвикателства
пред
педагогическата наука. [Ред.
кол. Сийка Чавдарова-Костова
и др.]. София : УИ „Св.
Климент Охридски“, 2015, с.
808-813.
Ангелов, Божидар. Медийна и
комуникативна компетентност
: Основи на медийната
педагогика. 2. изд. София : УИ
„Св. Климент Охридски“,
2016. 280 с.
Ангелова,
Лучия,
Божидар
Ангелов.
Основи
на
педагогическата
компетентност. София : УИ
„Св. Климент Охридски“,
2006. 260 с.
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Ангелова, Пламенка. Стратегии за
професионално
усъвършенстване
на
учителите. // Образование и
квалификация, XII, 2004, 2, с.
28-31.
Апостолова-Калоянова,
Светомира. Изграждане на
мостове между европейските
системи за натрупване и
трансфер на кредити във
формалното образование и
ученето през целия живот. //
Стратегии
на
образователната и научната
политика, 21, 2013, 5, с. 443456.
Апостолова-Калоянова,
Светомира.
Национална
квалификационна рамка на

Република
България
в
контекста на Рамката на
квалификациите
в
европейското пространство за
висше
образование
и
Европейската
квалификационна рамка за
учене през целия живот :
Сравнителен
анализ.
//
Стратегии
на
образователната и научната
политика, 20, 2012, 4, с. 287314.
Атанасова,
Маргарита.
Продължаващо
професионално обучение в
предприятията в България –
анализи и изводи. София :
Авангард прима, 2010. 115 с.

Б
Баева,
Мария,
Вероника
Вълканова. Информационна
грамотност в приобщаваща
образователна
среда.
//
Образование и технологии, 2,
2011, 2, с. 21-23.
Библиотеките и информационната
компетентност : XVII год. нац.
конф. на СБИР, София, юни
2007 г. // Библиотека, XIV,
2007, 3, с. 5-45.
Бизова, Марияна. Компетентност,
компетентностен подход и
разработване
на
компетентностни модели. //

Педагогика, 88, 2016, 1, с. 119137.
Богданова, Маргарита. Центровете
за върхови постижения и за
компетентност – политики и
подходи за управление. //
Сборник
доклади
от
годишната
университетска
научна конференция на НВУ
Васил Левски, Т. 1, 2016, с. 3856.
Божилова, Ваня. Обучение на
възрастни
:
Концепции,
методически
насоки,
практически решения. [Предг.
Вяра Гюрова]. София : УИ
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„Св. Климент Охридски“,
2017. 382 с. (Университетски
учебници.
Педагогически
науки)
Божилова, Ваня. Придобиване и
валидиране на компетентности
при възрастните. [Науч. ред.
Вяра Гюрова]. Габрово : Експрес, 2011. 347 с.
Бостанджиев, Румен. Социалната
и
емоционалната
компетентност
–
нова
перспектива
пред
образованието и социалната
работа.
//
Съвременна
хуманитаристика, 2011, 1, с.
57-61.
Брезоева,
Мария.
Социални
компетенции : Проект за

оказване
на
социалнопедагогическо съдействие на
младежи при интегрирането
им в работна среда и
реализиране
на
трудовия
пазар. // Известия – Научен
център
„Св.
Дазий
Доростолски“ към РУ „Ангел
Кънчев“, 2007, 2, с. 302-309.
Брънекова,
Димитрина.
Структуриране
на
образователна
среда
в
специализиращата подготовка
на учители по информатика и
информационни технологии :
Теоретико-приложни аспекти.
Ст. Загора : Тракийски унив.,
2005. 112 с.

В
Василева, Валентина. Валидиране
на
знания,
умения
и
компетенции, придобити чрез
неформално и информално
обучение. // Педагогика, 87,
2015, 8, с. 1095-1102.
Василева, Румелина. Ключови
компетенции и модели за
изграждане на информационна
култура на студентите. // Нови
информационни технологии в
образователния процес, 2012,
с. 348-378.
Василева,
Румелина,
Силвия
Станчева. Информационни и
образователни възможности :
Виртуалната „Е-библиотека за

библиотечно-информационни
науки, печатни комуникации и
науки за културно наследство“
за дистанционно обучение във
ФБКН,
УниБИТ.
//
Библиотека, 21, 2014, 5, с. 6571.
Василева,
София.
Интеркултурното образование
в Р България в условията на
европейска интеграция. Добри
практики
и
проблемни
области. // Обществото на
знанието и хуманизмът на
XXI век, Т. 9, 2012, с. 235-242.
Велев, Евгени. Мениджмънтът на
художественото наследство и
9

образованието по изкуствата и
културата през целия живот. //
Научни трудове на УниБИТ,
Т. 11, 2013, с. 121-133.
Велев, Евгени. Образованието по
изкуствата и културата през
целия живот в контекста на
формиране на естетически
вкус, ценностни ориентации и
нагласи.
//
Нови
информационни технологии в
образователния процес, Т. 10,
2015, с. 113-128.
Велев,
Евгени.
Творческото
знание и управление на
изкуството в контекста на
образованието по изкуствата и
културата през целия живот. //
Обществото на знанието и
хуманизмът на XXI век, 2015,
с. 231-239.
Велев, Евгени, Камелия Нушева.
Добри практики и иновативни
събития в процесите на
обучение по изкуствата и
културата през целия живот в
Европейския съюз. // Научни
трудове на УниБИТ, Т. 12,
2015, с. 257-266.
Велева, Ралица. Политики в
областта на ученето през
целия живот на Република
България и Европейския съюз.
//
Стратегии
на
образователната и научната
политика, 23, 2015, 5, с. 493509.
Велева, Ралица. Политики за
стимулиране на ученето през
целия живот: Европейска
перспектива за България. //

Годишник на Висше училище
Международен колеж, Т. 7,
2014, с. 356-364.
Великова,
Вилия.
„Образователната
компетентност“ като резултат
в образователната дейност. //
Педагогика, XIII, 2003, 6, с. 320.
Векова, Людмила и др. Проучване
на
образователната
и
професионалноквалификационна структура
на заетите и работната сила на
национално,
секторно
и
регионално ниво. София : БСК
–
СББ,
2010.
116
с.
(Библиотека
„Развитие
и
оценка на компетенциите на
работната сила“ ; Т. 3., Ч. 1)
Велчева,
Керанка,
Нели
Димитрова, Светла Петкова.
Портфолио за педагогическа
практика по технологично
обучение и професионално
образование.
[Науч.
ред.
Мариана Генчева]. [Шумен] :
УИ „Епископ Константин
Преславски“, 2011. 250 с.
Витанова, Надежда. Възможности
за формиране у студентите в
процеса на обучение на
отношение
към
професионално развитие на
Аз-а.
//
Съвременни
предизвикателства
пред
педагогическата наука, [Ред.
кол. Сийка Чавдарова-Костова
и др.]. София : УИ „Св.
Климент Охридски“, 2015, с.
87-96.
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Владимирова, Катя и др. Знания и
умения
за
бъдещото
–
сигурност,
професионална
кариера и по-добри позиции
на пазара на труда : Добри
практики и препоръки = Skills
for Future – Towards Better
Skills at the Labour Market
through Better Guidance and
Education,
Project
:
VS/2012/0516,
funded
by
employment, social affairs and
inclusion DG of the EU
Commission. София : ИК –
УНСС, 2014. 232 с.
Вутов, Васил. Професионално
обучение. // Безопасност и
трудова медицина, IX, 2007, 3,
с. 10-16.

Вълова,
Теодора.
Социални
образователни пространства и
информационна грамотност. //
Дни на науката .... , 2014, с.
200-208.
Вълова,
Теодора.
Учителски
мрежи
и
професионално
развитие. // Педагогика, 86,
2014, 1, с. 17-29.
Върбанова-Денчева,
Кристина,
Стоян Денчев, Ирена Петева.
Дигиталният
преход
и
иновациите в образованието за
икономиката на знанието. //
Обществото на знанието и
хуманизмът на XXI век, 2015,
с. 42-54.

Г
Георгиева, В., И. Ставрева. Някои
виждания за професионалнопрактическата подготовка на
студентите и ролята на
базовия
учител.
//
Образование, III, 1994, 3, с. 7277.

продължаващото
обучение/учене през целия
живот
в
контекста
на
Болонския процес. // Научни
трудове – Педагогически
колеж – Добрич, Т. 5, 2012, с.
26-29.

Георгиева, Елена. Съвременната
обществена библиотека –
център за учене през целия
живот. // Трудове на ВТУ „Св.
Св. Кирил и Методий“. СФ.
Обществени комуникации и
информационни науки, 13,
2011, T. 3, с. 103-143.

Георгиева, Соня. Педагогическа
технология за обучение на
студенти
в
интерактивна
образователна среда. [Науч.
ред. Янка Тоцева]. Русе :
[Авангард принт], 2017. 171 с.

Георгиева, Марга. Проблемът за
компетентностите
в

Георгиева, Соня. Смисълът на
изграждането на умението за
работа
в
общност
и
отражението
му
върху

11

студентската компетентност. //
Национална
научнопрактическа конференция по
психология – теория и
практика, 2015, Ч. 1, с. 33-41.

ръководителя (мениджъра) на
институция за образование на
възрастни. // Годишник на СУ
„Св. Климент Охридски“. ФП,
2009, 102, с. 5-36.

Георгиева, Соня. Формиране на
компетенции за работа с
визуални модели. Русе :
[Авангард принт], 2017. 150 с.

Гюрова, Вяра. Неформалното
образование на възрастните в
България – проблеми и
възможни
решения.
//
Съвременни
предизвикателства
пред
педагогическата наука. [Ред.
кол. Сийка Чавдарова-Костова
и др.]. София : УИ „Св.
Климент Охридски“, 2015, с.
749-758.

Герон, Жана и др. Обучение през
целия живот = Lifelong
learning. [София : НСИ], 2003.
71 с.
Господинов, Иван. Модел на
образователна технология на
обучението
по
професия
„десенатор на текстил“ в
мултиетническа
среда.
//
Професионално образование,
18, 2016, 2, с. 111-116.
Гълъбова, Севдалина, Росица
Кръстева. Университетското
обучение по стандартизация
като фактор за повишаване на
информационната
компетентност на студентите.
// Обществото на знанието и
хуманизмът на XXI век, 2014,
с. 390-399.
Гюрова, Вяра. Андрагогията в
шест
въпроса.
София
[Габрово] : Екс-Прес, 2011.
300 с.
Гюрова, Вяра. Измерения на
мениджмънта
на
образованието на възрастните.
Габрово : Екс-прес, 2013. 266
с.
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