
Бъдещето на Европеана 
и възможностите, които тя дава на 
нашите културни институции

Регионална библиотека Пенчо Славейков - Варна



Kaкво е Европеана и как работи?

"Мисията на Europeana е да „трансформира света с култура“. В цяла Европа музеи, 

галерии, библиотеки и архиви дигитализират своите колекции, така че всеки навсякъде

да може да изследва и да се учи от тях. След като тези колекции станат публични, 

онлайн, ние работим усилено, за да сме сигурни, че можете да ги намерите, 

използвате и споделяте: за изследване, за учене, за създаване на нови неща."

Трите базови ценности на 

Europeana:

използваемост

взаимност

надеждност



Какво предлага 
платформата?



“Ние даваме възможности на сектора на

културното наследство в неговата цифрова

трансформация. Ние разработваме експертен

опит, инструменти и политики, за да приемем

дигиталната промяна и да насърчаваме

партньорства, които насърчават иновациите.

Ние улесняваме хората да използват

културното наследство за образование,

изследване, творчество и развлечение. Нашата

работа допринася за едно отворено, знаещо и

креативно общество. “

Ние от Europeana:

● си сътрудничим;

● се застъпваме;

● достигаме до хората;

● изграждаме капацитет;

● изграждаме технологии.

EUROPEANA:

https://pro.europeana.eu/network-association/sign-up
https://pro.europeana.eu/page/advocacy
https://pro.europeana.eu/page/europeana-reuse-be-inspired
https://pro.europeana.eu/page/building-digital-capacity
https://pro.europeana.eu/page/apis


Колекции и 
истории

Намерете това, което търсите 
представено различно

Материали:

● Събрани в категории

● Тематични

● Последно добавени

● По години

● В галерии



Какво получаваме



Най-добрата популяризация 
чрез европейската културна 

база данни и връзки с 
всички социални платформи 

и търсачки в интернет



Europeana MOOCs - отворен онлайн курс - чрез който може
внесете цифровото културно наследство във вашите уроци и 
практики 

Caserta subtitle-a-thon - споделяне на вашите езикови умения и 
умения за субтитриране на „Субтитриране на миналото, 
превеждане за бъдещето“. 

Digital learning handbook - най-добри практики за 
дигитално обучение с иновативен, готов за използване
материал 

Дистанционно обучение
Учебни планове и инструменти

Класна стая на Europeana
Ако сте учител, ученик или родител, който се интересува от 
иновативно обучение, това е вашето място! Тук ще откриете 
подбрани образователни ресурси, използващи цифрова култура

Акценти



Учебни сценарии, организирани от

Методология | тенденция
STEAM, PBL, IBSE, CLIL, 
Edutainment

Мултидисциплинарни предмети
Околна среда, гражданство, миграция 
и други

Други европейски езици
Испански, португалски, френски, 
италиански, гръцки, полски

Образователно ниво
Начално образование, средно 
образование, ПОО



Други образователни ресурси

Участвайте и създавайте съдържание
Открийте нов свят на възможности за цифрово 
обучение, където можете да играете главната 
роля
(отваря се в нов прозорец)

#BuiltwithBits
A mentoring program and educational challenge

Функции
Разгледайте подбрани статии и акценти от 
колекции
(отваря се в нов прозорец)

Historiana
Тази виртуална учебна среда предлага 
иновативни инструменти за дистанционно 
обучение за уроци по история и гражданство

https://pro.europeana.eu/page/built-with-bits-designing-virtual-spaces-for-the-future
https://historiana.eu/


РБ “Пенчо Славейков” е единствения национален агрегатор на данни към 
Europeana – Как сме представени в Europeana - март 2022

Регионална 

библиотека Пенчо 

Славейков – Варна 

(108 514)
Библиотека 

РОДИНА – Стара 

Загора (735)
Регионална 

библиотека Захари 

Княжески – Стара 

Загора (269)

Регионална 

библиотека Христо 

Смирненски –

Хасково (146)
Регионална 

библиотека Дора 

Габе – Добрич (89)



Europeana e платформата за дигитално 
сътрудничество



Благодарим за вниманието!

Регионална библиотека “Пенчо Славейков”
Website: www.libvar.bg
Email: office@libvar.bg


