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ПРЕД-ПРЕДГОВОР 
Човечеството се е сремяло да създаде помощници в 

ежедневието си. Писателят Карел Чапек въвежда термина 

Робот в R.U.R. (Росумски универсални роботи) и произлиза 

от чешката дума robota, означаваща работа, но и ангария, 

изморителен труд (робски труд). Роботите са продукти на 

фабрика за изкуствени хора. 

В Аз, роботът Айзък Азимов формулира Трите 

закона на роботиката, вградени във всеки робот и 

гарантират безопасното му използване: 

1. Роботът не може да нарани човешко същество или с 

бездействието си да позволи нараняването му. 

2. Роботът трябва да изпълнява заповедите, дадени му от 

човешко същество, освен ако това не противоречи на 

Първи закон. 

3. Роботът трябва да защитава 

собственото си съществуване, 

освен ако това не противоречи 

на Първи и Втори закон. 

В Междузвездни войни 

Спилбърг изобразява като R2 и 

Златния почти по същия начин 



както Омир ги е представил в Илиада - песен 18. 

Изработване оръжие на Ахил. 

стихове 369 – 379 

... сребърнонога Тетида пристигна в двореца на Хефест. 

Тя го намери да шета покрай меховете си потен. 

Той едновременно двайсет триножника нови твореше,  

за да ги в низ подреди край стената в двореца си дивен. 

Всеки крак беше снабден с колелца от излъскано злато, 

та да се движат сами към съвета на всички безсмъртни 

и да се връщат отново в двореца – за чудо и приказ. 

Вече ги беше довършил, но липсваха дръжки изящни –  

тойги приготвяше сръчно и скрепките вече ковеше. 

 

стихове 415 – 421 

  [Хефест] Облече 

везан хитон, взе си жезъл дебел и пое към вратата, 

куцайки силно. Две прислужници тръгнаха с него –  

цели от злато, напълно подобни на живи девици: 

имаха разум в главата, и говор, и сила голяма,  

знаеха всички изкусни дела на богините вечни. 

Двете подкрепяха бога, че той се придвижваше трудно 

 



Въпроси и задачи 

Какво характеризира роботите?  

Каква е ролята на роботите? 

Какво е нужно, за да са в помощ на хората? 

Каква е връзката между роботите и 

Информационния мениджмънт? 



ПРЕДГОВОР 
В ежедневието ни всеки един от нас се нуждае от 

разнообразна информация: за решаване на ежедневните ни 

задачи, начини за забавление и защита на създаденото на 

нови обекти и процеси. 

Точната и навременна информацията е много ценна 

в нашето съвремие. Живеем в обществото на знание. 

През последните 20 години с развитието на 

Интернет достъпът ни до информация нарасна. Наличието 

на информация по всякакви теми ни открива нови 

възможности, но и нови отговорности. Всеки един 

потребители на световната мрежа я обогатява със своите 

действия и публикации с помощта на web 2.0 технологии. 

Информацията (информационни и 

комуникационни технологии, ползватели, обект на 

управлението и обкръжаващата среда) като най-важен 
икономически ресурс за бизнеса е предмет на изследване 

на информационния мениджмънт (ИМ). Целта на ИМ е 

осигуряване на ефективно развитие на икономическия 

обект за управление чрез регулиране на различните видове 

информационни дейности, която се постига със задачи, 

свързани с информационното осигуряване на процесите на 

управление, използване и обработка на информация. 



 

Целта на курса по ИМ е да изгради компетенции за 

разработване на концептуални и физически модели от 

данни, дефинирани от ИМ методи и техники, подходящи за 

даден проблем и за подбор и внедряване на релевантни 

решения, включващи скалируемост, достъпност и 

използваемост както и техники за осигуряване сигурността 

на данните. 

След края на курса студентите ще могат да: 

1. Описват как хората имат достъп до информация 

и данни. [Познаване]  

2. Описват предимствата и недостатъците на 

централния организационен контрол над 

данните. [Оценка]  

3. Идентифицират ролите, свързани с управление 

на информацията (например, администратор на 

база данни, данни моделиер, разработчик на 

приложения за крайните потребители). 

[Познаване] 

4. Описват как се сравняват и съпоставят 

информацията за данни и знания. [Оценка]  

5. Демонстрират използване на метаданни/ схема, 

свързана с данни. [Използване]  



6. Идентифицират на проблемите на устойчивостта 

на данните за дадена организация. [Познаване]  

7. Демонстрират критично мислене при 

удовлетворяване на потребителските 

потребности и поднасянето на информацията по 

зададена тема. [Оценка]  

8. Обясняват употребите на декларативни записи. 

[Познаване]  

9. Дават декларативна версия за навигационна 

заявка. [Познаване]  

10. Описват и прилагат технически решения на 

проблеми, свързани с информационната 

неприкосновеност на личния данни, цялост, 

сигурност и съхранение. [Познаване]  

11. Обясняват мерки за ефективност 

(производителност, време за реакция) и 

ефективност (Спомнете си, точност). 

[Познаване]  

12. Прилагат методи за изграждане на 

информационни системи. [Изпозване]  

13. Откриват слаби места, сценарии и недостатъци в 

общи форми на информационните системи. 

[Използване] 



 

За създаване на учебника са използвани стандартите, 

определени от Европейската е-Квалификационна Рамка 

(European e-Competence Framework 3.0 - e-CF, Таблица 1) 

обща за специалистите по информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ) във всички 

индустриални области от 2014. 

Според e-CF съществуват 5 етапа на ИКТ бизнес 

процес:  

 Планиране (Plan),  

 Изграждане (Build),  

 Започване (Run),  

 Съществуване (Enable),  

 Управление (Manage) 

ИМ е част от Съществуването. 

 



Таблица 1 D.10. Информационен мениджмънт и мениджмънт на знанието, e-CF Information and Knowledge 
Management 

Кратко описание на Информационен мениджмънт и мениджмънт на знанието 
Определя и управлява структурираната и неструктурирана информация и предоставя 

политики за разпространение на информация. Създава информационна структура, която да 

позволи експлоатация и оптимизация на информация. Подбира подходящи инструменти, 

за създаване, извличане, поддържане, обновяване и разпространяват знания. 

Ниво на компетентност 

Ниво 
1 
- 

Ниво 2 
- 

Ниво3 
Анализира бизнес 

процеси и свързаните с 

тях изисквания за 

информация и осигурява 

най-подходящата 

Ниво 4 

Интегрира 

подходяща 

информационна 

структура в 

Ниво 5 
Съпоставя информация и 

знания за създаване на 

стойностни решения. 

Прилага иновативни 

модели, базирани на 



информационна 

структура. 

корпоративна 

среда. 

модели за извличане на 

информация. 

Знания и умения на информационния мениджър 

Знания 
Знае / наясно е 

с/ запознат с 

З1 методи за анализиране на информация и бизнес процеси  

З2 ИКТ устройства и инструменти, приложими за съхранение и 

извличане на данни  

З3 предизвикателства, свързани с обена от данни (например големи 

масиви от данни)  

З4 предизвикателства, свързани с неструктурирани данни (например 

анализ на данни) 

Умения 
Е в състояние 

да / може да 

У1 събира вътрешните и външните знания за информационните нужди 

У2 формализира изискванията на клиента  

У3 превежда / отразява бизнес поведение в структурирана информация  

У4 предоставя информация  



У5 гарантира правата върху интелектуалната собственост и 

неприкосновеността на личния живот 

У6 улавя, съхранява, анализира набори от данни, които са сложни и 

големи, не структурирана и в  

различни формати  

У7 прилага методи за извличане на данни 
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ГЛАВА 1. ВЪВЕДЕНИЕ В 
ИНФОРМАЦИОННИЯ 
МЕНИДЖМЪНТ 

В тази глава ще се запознаете: 

 с целите и задачите на ИМ 

 причините за създаването на ИМ като предмет за 

изучаване 

 направленията на ИМ 

 научите основни понятия на ИМ 

Въведение 

Същността на ИМ е събиране (от един или повече 

източници), съхранение (структуриране), управление и 

разпрострастранение на информация.  

В тази глава е направен опит да се представят причините за 

появата на ИМ. Представени са дефиниции за ИМ, както 

целите и задачите на ИМ. Въведени са основни термини. 

1.1. ЦЕЛИТЕ НА ИМ 

Основните цели на информационния мениджмънт 

(ИМ) са да:  

 хваща, дигитализира, описва, организира, 

трансформира и представя информация 



10 
 

 създава и използва съществуващи алгоритми за 

ефективен достъп до хранилищата на информация 

 моделира данните 

 използва техники за физическо съхранение на 

файловете 

Идентифицираните професии/ роли, свързани с 

управление на информация са администратор на база данни, 

дизайнер данни, разработчик на приложения за крайните 

потребители. Тези роли са свързани с различните страни на 

работа и управление на информацията: 

 подбор на подходяща средства за извличане на 

данни; 

 описание на информацията с метаданни/ схеми; 

 моделиране структурите от данни за анализиране и 

трансформиране; 

 определяне на подходящи ИМ методи и техники за 

даден проблем;  

 подбор на подходящи системи за съхранение на 

информация, основавайки се на концептуални и 

физически модели на данни; 

 прилагане на подходящи ИМ решения за справяне 

със съответен опитен дизайн включително 

скалируемост, достъпност и използваемост.  
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1.2. ДЕФИНИЦИЯ НА ИМ 

Информацията, каквато я познаваме днес, включва 

както електронна и физическа информация. 

Организационната структура трябва да бъде в състояние да 

управлява тази информация в рамките на жизнения ѝ цикъл, 

независимо от източника или формат (данни, документи на 

хартиен носител, електронни документи, аудио, видео и 

т.н.), за доставка чрез множество канали, които могат да 

включват клетъчни телефони, сензори и уеб интерфейси. 

Според Wikipedia, управление на информацията или 

информационен мениджмънт (ИМ) е събирането и 

управлението на информация от един или повече източници 

и разпространението на тази информация. Това понякога 

включва тези, които имат дял в, или право на тази 

информация. Управление означава организацията и 

контрола на структурата, обработката и предоставянето на 

информация. 

Подобряване на практиките за управление на 

информацията е основен фокус за много организации както 

в частния сектор, така и в обществения. Това се определя от 

редица фактори, включително необходимостта да се 

подобри ефективността на бизнес процесите, на 
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изискванията на регламентите за привеждане в 

съответствие и желанието да се предоставят нови услуги.  

В много случаи ИМ означава представяне на нови 

технологични решения, например системи за управление на 

съдържание или документи, системи за съхранение на 

данни или портали.  

Множество от тези проекти се провалят и повечето 

организации все още се борят да представят интегрирана 

среда за управление на информация.  

Ефективно управление на информацията не е лесно. 

Същесвуват различни технологични решения за управление 

на информацията съобразно специфичните нужди на бизнес 

процесите в разнородни области, които да отговарят на 

сложни организационни (и културни) въпро 

си за разрешаване.  

Трябва да се отебележи, че „критичните фактори за 

успех“ на проектите за ИМ до голяма степен не са 

технологични, а организационно-културни и стратегически.  

ИМ е съвкупност от методи и средства за управление на 

информация и информационната дейност на предприятията 

и организациите. 

Глобалната общност на професионалистите по 

информация (AIIM) подкрепя това определение. 

Информацията, каквато днес я познаваме, включва както 
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електронни така и физически данни. Организационната 

структура трябва да бъде в състояние да управлява тази 

информация в рамките на жизнения ѝ цикъл, независимо от 

източника или формата (данни, документи на хартиен 

носител, електронни документи, аудио, социална бизнес, 

видео и т.н.) и да може да я предоставяне чрез множество 

канали, които могат да включват мобилен и интернет 

интерфейси. Като се има предвид тези критерии, тогава ще 

можем да кажем, че във фокуса на ИМ е способността на 

организациите да уловият, да управляват, да се запазват, 

съхраняват и предоставят точната информация на 
точните хора в точното време (Фигура 1).  

 

ИМ изисква приемане и спазване на ръководни 

принципи, които включват:  

Улавяне 
Информация, 

създадена от човек 

Информация, 
генерирана от 
приложения 

ВХОД 

Хранилище 
Подреждане 
Библиотечни 

ИЗХОД

Архив 

Разпространение Структуриране 

Управление на 
записите 

Управление на 
цифровизацият

Уеб-базирано 
управление на 
съдържанието 

Управление на 
документи 

Фигура 1 Информационен мениджмънт (по AIIM) 
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 Информационните активи са корпоративни активи. 

Този принцип следва да се признае или договори в 

рамките на организацията, в противен случай всеки 

бизнес случай и подкрепа за ИМ ще бъде слаб.  

 Информацията трябва да е налична и споделна. 

Разбира се не цялата информация да е достъпна за 

всеки, но по принцип споделянето на информация 

помага за въвеждането и използването на 

корпоративни знания.  

 Информация на организацията трябва да се 

управлява така, че да се запазва корпоративно право. 

С други думи, защита и архивиране на информация. 

Ако документ бъде съхранен днес, се очаква той да 

бъде достъпен утре. 

ИМ е корпоративна отговорност, която трябва да 

бъде адресирана последвано от най-високите нива на 

управление до работника на предната линия. 

Организациите трябва да бъдат съблюдавани и да държат 

служителите си отговорни за улавянето, управлението, 

съхранието, споделянето и предоставянето на информация 

по подходящ начин. Част от тази отговорност се състои в 

обучение на организацията, запознавне с политиките, 

процесите, технологиите и най-добри практики в ИМ. 
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1.3. ПРИЧИНИТЕ ЗА ПОЯВАТА НА ИМ 

Според Кастелс (2004) Глобалната икономика 

понастоящем е характеризирана от почти мигновения поток 

и обмен на информация, капитал и културна комуникация. 

Тези потоци структурират и обуславят както 

потреблението, така и производството. Мрежите сами по 

себе си отразяват и създават различни култури. Глобалната 

грамотност, социалното възраждане и откриването на 

електронните инфраструктури са причини за новата 

икономика, в която силата на ума, а не машинната мощ е 

критичен ресурс. 

Всеобщата грамотност води до повишаване на 

знанията и изискванията на хората към начина им на живот. 

От създаването на телефона в края на 19 век до наши дни е 

налице бум в комуникационните инфраструктури, което 

пряко води до ускоряване на процесите в науката, 

икономиката и обществото (Фигура 2).  
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Фигура 2 Развитие на технологиите (по Dalkir) 

Бързото технологично развитие през последните 20 

години се свързва с внедряването на различни устройства и 

услуги, които те предлагат, базирана на ИКТ и са свързани 

с огромен обмен на данни между различните ни устройства 

или между устройствата.  

През последните десетилетия сме свидетели на 

радикални промени в ИКТ и възникване на феномена 

достъпът до информация и знания през различни умни 

устройства навсякъде и по всяко време. Това води до 

промени в начина на живот, работата и ученето: 

 усъвършенствани средства за достъп до информация 

и знания – мобилност, персонални приемници на 

спътникови системи за глобална навигация и др.  

 съществено са подобрени способите за организиране 

на информация и знания (Гурова и екип, 2012): 

2005+ - Мобилност

2000 - Персонализация

1980 - Визуализация

1969 - Интернет

1950 - Компютъризация

1900 - Комуникации

1850 - Транспорт

1800 - Индустриализация



Информационен мениджмънт 17 

 

 интегриране на обектно ориентираните и 

традиционните бази данни;  

 поддържане на сложни данни /звук, видео, графика/; 

 управление на обекти; 

 усъвършенстване на средствата за достъп и търсене 

на информация; 

 използване на модерни методи за компресия на 

информация; 

 повишаване скоростта на предаване на информация; 

 използване на високоскоростни канали;  

 усъвършенстване на мрежовите протоколи. 

Пример 1 Ако чуем хубава песен, но не знаем 
изпълнителя ѝ, а искаме да я 
запазим и да я слушаме повторно.  
Едно решение е да използва 
приложението Shazan. При 
стартирането му получаваме името на 
песента, автора, лириката. Ако сме 
регистриран потребител може да разполагаме 
със списък от любими песни, които може да 
слушаме многократно. И още други 
възможности 

 
Помислете Какво е необходимо, за да работи Shazan? 

Какво количество данни се прехвърля между 
съръра и клиента? 

 

Как се случват нещата? Именно: 
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 стремителното развитие на ИКТ; 

 съдаването на Интернет; 

 създаването и използването на умни устройства  

 опериране с информацията на база критерии; 

 развитие на облачните технологии; 

 развитие на пазара на информационните продукти и 

услуги следствие от формиране на единно 

информационно пространство; 

 нерешени до край икономически аспекти на 

процесите, протичащи в информационните системи 

(ИС). 

са основата за създаване задълбоченото изучаване на ИМ. 

1.4. НАПРАВЛЕНИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕ НА 
ИМ 

Направленията на изследване на ИМ зависят от 

причите за създаването на ИМ. Според Gilmore (2014) има 

5 ери на интернет 

 Интернет на документи (The Internet of Documents) – 

електронни библиотеки, документи, базирани на уеб 

страници … 

 Интернет на търговия (The Internet of Commerce) –

електронна търговиря, електронно банкиране … 
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 Интернет на приложения (The Internet of 

Applications) - Web 2.0 

 Интернет на хора (The Internet of People) – социални 

мрежи 

 Интернет на неща (The Internet of Things) – свързване 

на устройства и машини, 

които са основата на изследванията на ИМ, а именно за: 

 усъвършенстване на организационни структури и 

производствено-стопанската дейности на 

информационни системи (ИС); 

 проектиране и експлоатация на автоматизирани 

системи и мрежи; 

 разработване на инструменти, средства и програмно 

осигуряване за автоматизиране на процесите; 

 промишлена експлоатация на информационни 

ресурси, бази данни и банкови данни. 

Може да се обобщи, че концепциите на ИМ са: 

 Информационните системи като социално-

технически системи  

 Базисни концепции за извличане и съхранение на 

данни  

 Улавяне и представяне на информация 
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 Подпомагане на човешките потребности: търсене, 

извличане, свързване, навигация  

 Приложения за управление на информацията  

 Декларативни и навигационни заявки, използване на 

връзки  

 Анализ и индексиране  

 Въпроси, свързани с качеството, надеждността, 

скалируемостта, ефективността и ефикасността при 

работа с данни 

1.5. ЗАДАЧИ НА ИМ  

 формиране на технологичната среда на  ИС; 

  развитие на информационната система и 

осигуряване на нейното обслужване; 

 планиране, отчет и контрол в средата на 

информационните системи; 

 формиране на организационни структури в областта 

на информатизацията; 

 използване и експлоатация на инфромационните 

ресурси; 

 създаване и осъществяване на иновационни 

програми; 

 управление на персонала в сферата на 

информатизацията; 



Информационен мениджмънт 21 

 

 управление на финансите и икономическата сфера на 

информатизацията; 

 осигуряване на комплексна защитеност на 

информационните ресурси ; 

 актуалност и осъвременяване 

1.6. АСПЕКТИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ИМ 
ЗАДАЧИ 

 приложен, осигуряващ отразяване на проблемите,  

спецификата и използваните модели на предметната 

област; 

 организационен, обединяващ въпросите за 

ефективността на използване на наличните ресурси 

и екип от изпълнители; 

  методичен, отразяващ избора, адаптацията и 

развитието на методите на решаване на задачите и 

оценка на тяхната ефективност; 

 психологически, характеризиращ особеностите на 

взаимодействие между изпълнителя и колектива в 

процеса на решаване на поставените задачи  

 образование 

Увеличаването на обема на информация, 

количеството на концепциите и различните методи на 



22 
 

изобразяване на предметните области в значителна степен 

превишава възможностите за изучаване и използване от 

специалистите. Необходими са: 

  интеграция и създаване на обощени модели; 

  системния подход, обоснованата интегрираност, 

цялостност, органична взаимовръзка, и 

взаимодействие на всички сфери на дейности – 

икономическа, социално-политическа, културна; 

Вместо заключение 

Сравнително новата област от познанието ИМ. 

Надграждане на ИМ е интелигентния ИМ. Той традиционно 

се определя като съвкупност от процеси и основните 

технологични решения, която дава възможност на 

организациите да разберат, да организират и управляват 

всички видове данни.  

Първоначално интелигентно управление на 

информация първоначално се фокусира повече върху 

интелигентното управление на данни и получаване на 

разузнавателна информация от различни типове данни. 

Сега фокусът се измества към ефективно и интегрирано 

управление на информация за интелигентни организации и 

действена знания (Фигура 3). Преминаването от процеси 

към резултати това ееволюцията към правилната 
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информация, правилните канали, точното място, точното 

време, правилния контекст и т.н.  

 
Фигура 3 Информационен мениджмънт  

(Източник: U.S. Coast Guard, Office of Enterprise Architecture and IT 
Governance) 

Въпроси и задачи 

 Потърсете други определения за ИМ – поне 3. Кое от 

тях ви допада най-много? Защо? 

 Формулирайте собствено определение за ИМ? 
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 Кои са основните процеси на ИМ? Как бихте 

изобразили ИМ? 
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ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО 

В тази глава ще се запознаете: 

 с основни термини в обстта на управление на 

знанието 

 с подбор на информацията 

 с описанието на данни 

Въведение 

В тази глава се разглеждат основните понятия, свързани със 

знанието. Поставени са въпроси, които са необходими при 

подбор на иформация. 

Човечеството е минало от аграрна през индустриална 

към информационна ера на развитие (Фигура 4). При 

основните производствени фактори е на лице преход от 

материални ресурси (капитал, суровини, земя, машини и 

др.) към нематериални. Ресурсите като знания и способност 

и тяхното управление имат съществена роля за успеха на 

бизнеса. Те са фактори на успеха в съвременната 

икономика. Знанията са се превърнали в основен източник 

на власт, престиж и богатство в модерната икономика и 

общество. Генерирането, придобиването и ползването на 

знания са важни за устойчиво икономическо, социално и 
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културно развитие - както за отделния индивид, така и за 

организации. 

 
Фигура 4 Ерите в развитието на човечеството  

(по Гурова, Николов, Андонова, 2012) 

Данни, информации, познание 

Понятието знание се обсъжда от векове, а в творбите 

на гръцките философи знанието се счита, че произхожда от 

хората. Според Аристотел знанието за нещо е разбирането 

за него и осъзнаване причините на неговото проявление. 

Знанието е абстрактно, универсално, безпристрастно и 

рационално – според западната философия. То е 

самостоятелен продукт (физически запис) (Nonaka, Takeuchi, 

1995). Средствата за управление на знанието от 90-те години 

са го възприемали именно като продукт и са игнорирали 

човешкия фактор.  

Дали знанието се идентифицира с данни и 

информация? За правилното прилагане на ИМ е нужно да се 

направи това разграничение Съществуват различни 

Аг
ра

рн
а 
ер

а Земя
Природни ресурси
Сигурност 
Население

Селско и горско 
стопанство
Минно дело

Ин
ду

ст
ри

ал
на

  е
ра Инженерни 

умения
Капитал
Достъп до пазара

Производствен 
сектор Ин

ф
ор

м
ац

ио
нн

а 
ер

а Знания, Умения
Гъвкавост
Непрекъснато 
обучение

Сектор на услугите
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вариации в дефинициите. Полемики са се водели от години. 

Изградена е Пирамида на знанието (Фигура 5, TRAINMOR-

KNOWMORE, 2008), при която е показана вложеността на 

Данни - > Информация -> Знания -> Мъдрост. Най-ниското 

и обширно ниво са данните, които водят до върха на 

пирамидата мъдростта. 

 
Фигура 5 Пирамида на знанието  

(по TRAINMOR-KNOWMORE, 2008) 

Данните са съвкупност от обективни факти за 

събитие, явление, обект, променлива или процес. 

Самостоятелното им значение е малко в сравнението с 

преобразуването им в информация.  

Информация –данни с придаден контекст и 

организирани с определена цел и има значение. 

МЪДРОСТ
Прилагане на знания 

в действие
компетентност, 

преценка

ПОЗНАНИЕ
Опит, ценности, контекст

развиващи се, интуитивни

ИНФОРМАЦИЯ
Съобщение, целящо да промени мнението 

на получателя
свързаност, информираност

ДАННИ
Дискретни, обективни факти за дадено събитие

капацитет, временни
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Познание - неизяснена и променлива съвкупност от 

опит, ценности и информация в определен контекст, 

експертни възгледи и обоснована интуиция, които 

осигуряват среда и рамка за оценка и придобиване на нов 

опит и информация. Познанията възникват и се прилагат в 

ума на знаещите, а за организациите често са вложени не 

само в документи и хранилища, но и в организационни 

процедури, практики и правила. 

Мъдрост - способността да се идентифицира 

истината и да се правят правилни преценки въз основа на 

предишни знания, опит и интуиция. В рамките на 

организацията интелектуалният капитал или 

организационната мъдрост е приложението на 

колективните знания.  

Основни въпроси при търсене на информация: 

 Как да намерим каквото ни е нужно?  

 Какви ключови думи и термини да използваме? 

 Къде да търсим? 

 Как да сме сигурни, че намерената информация е 

точна? 

 Как да съхраним информацията, така че да може да е 

открием бързо следващия път? 

 Как да намерим сродна информация? 
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Затова при проучване е добре да: 

 познаваме (да се запознаем) с предметната област 

 можем да структурираме и класифицираме 

информация 

 я съхраним 

 я анализираме 

 можем да я предоставим по най-подходящ начин. 

Отговори на тези въпроси ще бъдат разгледани в 

следващата глава. 

Области на познание 

Условно познанието се категоризира в различни 

области. Няма единна система за структуриране. Например 

Altenhofen & Schaper (2002) дефинират 4 основни области 

спрямо типа на познание: за ориентация, за действие, за 

обяснение и за насочване. (Фигура 6). 
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Фигура 6 Онтология на Altenhofen & Schaper (2002) 

Това структуриране се използва често в 

образованието, защото представя дейности, свързани с 

усвояване на обучението: 

 Насочващо познание (Orientation knowledge) – 

помага на учещия да намери път през темите по 

специфчен начин без да минава през началото на 

всяка една – знае какво (know what); 
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 Познание на действието (Action knowledge) – 

помага на учещия да научи тематично свързани 

методи, техники или стратегии – умения, знае как 
(know how); 

 Пояснително познание (Explanation knowledge) – 

дава на учещия аргументи как да обясни защо нещо 

е точно така – знае защо (know why); 
 Препращащо познание (Reference knowledge) – 

научава учещия къде да намери допълнителна 

информация за дадена тема – знае къде (know 
where). 

Изграждените структури от познание се наричат 

онтологии. Този термин най-често се употребява в ИТ 

сферата. Използването на онтология за описание на обекти 

улеснява структурирането на информацията и поднасянето 

й по-подходящ начин в различен контекст.  

При създаване на електронен курс се отчитат 

потенциалните потребители по отношение на тяхното ниво, 

стил на учене и анализ на предметната област и анализ на 

учещите, за да може курсът да отговаря на тяхното ниво. 

Онтологията не зависи от избраната проблемна област, а 

само от „знае какво”, „знае как”, „знае защо” и „знае къде”. 
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Добре структурираните ресурси изграждат 

(цифрови) хранилища. 

Хранилищата с ресурси са част от (цифровите) 

библиотеки. 

Аналогично на хартиените библиотеки 

съдържанието е добре структурирано с помощта на 

онтологии (каталози, Zafirova-Malcheva, 2010) и позволява 

търсене по различни критерии: проблемна област, ключови 

думи или тип ресурс. Примери за такива библиотеки са: 

Share.TEC1, OpenScout2.  

Описанието на хранилищата с учебните обекти се 

осъществява с метаданни (Conlan&Wade 2004, Stefanova et 

al. 2010; Berners-Lee, 1997; Ahronheim, 1998; eLearning 

Consortium, MASIE Center 2003).  

Въпроси и задачи 

С какв метаданни бихте описали един един предмет 

от културно – историческото наследство? 

                                                           
1 http://portal.share-tec.eu/ 
2 http://openscout.net/ 
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ГЛАВА 3. СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

Компютърът знае само това, 
което му е запрограмирано…, 
мозъкът е с възможност за 
неограничено мислене. 
Кармен Сандиего 

В тази глава ще се запознаете: 

В преднта глава бяха зададени някои от основните въпроси при търсене 
на информация. В тази ще бъдат представени начини за събиране на 
информация. 

Въведение 

Както беше споменато в първа глава събирането на 

информация е един от процесите, важен за 

информационния мениджмънт. Съществуват разли начини 

за търсене и събиране на данни чрез търсене или 

атоматично с използването на сензори за различни дейности 

от живота.  

3.1. МЕТОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ 

Много често в работата ни се случва да събираме 

информация. В зависимост от конкретна задача 

съществуват различни методи. 
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Събиране на информация е процес, който може да 

бъде както ръчно управляван така и автоматично. Методите 

за търсене и събиране на инфромация са: 

 Интервюта – преки, онлайн, телефонни – в 

зависимост от целевата група 

 Непосредствено наблюдение; 

 Общуване с експерти по конкретни въпроси; 

 Четене на съответна литература; 

 Работа в библиотеки и архиви; 

 Запитвания към информационни системи, бази 

данни и бази знания и т.н. 

Проучвания 

Методите за събиране на информация при 

изследвания и проучвания са количествени и се прилагат 

към прецизно изготвени представителни извадки от 

различни целеви групи. Чрез тези методи изследват 

всевъзможни тенденции, чиито точни параметри 

позволяват взимане на верни и ефективни решения. Чрез 

тези методи се установява: 

 потенциални или реални клиенти; 

 аудитории; 

 посетители; 

 степен на удовлетвореност; 
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 подкрепа и лоялност; 

 интерес към продукти или кампании; 

 оценявате ефективност от въздействия; 

 проследявате тенденции; 

 извършвате мониторинг на политики и рекламни 

кампании; 

 прогнозирате поведение и развитие. 

След като една информация бъде намерена тя трябва 

да бъде валидирана и се преминава през различни 

процедури: 

 Сравнения; 

 Регистрации; 

 Оценка на свойства в съответствие с зададени 

критерии и др. 

Сензори за събиране на данни 

Човек събира информация ежесекундно със своите 

рецептори: 

 очи 

 уши 

 кожа 

 език 

 небце 
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Информацията, която получаваме от тях е визуална, 

аудио, за движение, за обем, тактилни, вкусови и т.н. 

Човек в стремежа си да си създаде помощници 

разработва подобни устройства – сензори (виж. Пред-

предговор). Сензорът е преобразувател на физични или 

химични параметри в удобен за използване сигнал - 

неизменна част от системи с автоматизирано управление. 

Сензори са интегрирани в множество устройства, които 

използваме всеки ден, като например електроуреди, 

мобилни телефони и т.н. Възможните им приложения са 

практически неограничени. В глава 6 – нещата в интернет 

ще бъдат разгледани подробно възможностите за 

използване на сензорите и обработката им в големи масиви 

от данни. 

Чувствителността на сензора е индикатор за 

големината на промяната на изходния сигнал при дадена 

промяна на входната величина. 
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Примери 

Ястребово око в тениса (и не само) за отчитане на 

нарушения 

   
Използват се четири изключително бързи видео-

камери, които проследяват попаденията на топката от 

всички възможни позиции на корта. Системата обработва 

(много бързо) техните видео емисии със своя скоростен 

процесор. Система прихваща летежа на топката и генерира 

информацията, която зрителите получават. Различните 

кадри от отделните камери изпращат своите данни и така 

сравнението става от поне два източника. След това 

компютърът преценява има ли нарушение на правилата. 

В база данни на ситемата са зададени правилата на 

дадената игра (ястребовото око не се използва само за 

тениса) и се запазва целия мач е напълно възможно да бъдат 

правени сериозни анализи за тенденциите в статистиката на 

отделните играчи и още много други за един куп различни 

компоненти. 
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Помощник-сервитьор 

В сферата на ресторантьорските услуги: бутон за 

повикване и бележник за поръчки: 

Безжичен бутон за повикване на 
сервитьор с един клавиш / три клавиша 

(повикване/ сметка/ отказ). При 

натискане на Call/ Bill/ Cancel 

съобщението за заявка се изпраща към 

приемника/ таблото. Звукова и светлинна 

сигнализация показват на коя маса има нужда от сервитьор 

или сметка, или отказ. Бутонът стои свободно на масата или 

в стойка за меню или рекламни брошури. Бутонът може 

също да бъде фиксиран по специален начин за плота. 

Електронен бележник за 
сервитьори. Вече има ресторанти, в 

които сервитьорките идват да вземат 

поръчката ви таблети, въоръжени с 

таблети. Замяната на обикновен 

бележник, струващ 1.50 долара за 10 път 

пъти по-скъп електронен бележник се 

пестят пари и позволява на ресторанта да е в крак с модата, 

като същевременно рационализира работния процес. С 

помощта на електронните бележници се взима поръчката, 

изпраща се до готвача и плаща сметката – всичко става 



Информационен мениджмънт 39 

 

много по-просто и икономически и времеефективно. Освен 

това устройствата могат да се се използват за 

демонстриране изгледа на всяко едно ястие от менюто, за да 

няма разочаровани клиенти. След като вземат поръчката 

сервитьорите я изпращат чрез безжична връзка до кухнята, 

а това им спестява доста време, което могат да използват, за 

да вземат повече поръчки и да отделят специално внимание 

на всеки клиент. Целта на технологията е да се осигури по-

бързо обслужване на клиентите, по-малко грешки, доволни 

клиенти, повече продажби и по-висока печалба в резултат. 

Крачкомер 

Приложение (съществуват 

различни) към мобилния телефон 

(може и самостоятелно устройство) - 

крачкомерът точно брои стъпките ви. 

Най-често приложенията позволява да 

се измери изминатото разстояние. 

Приложение с прост потребителски 

интерфейс с бутон Старт/Стоп. 

Крачкомерът използва сензори (акселерометри) в 

мобилното устройство, а специален алгоритъм брои. Броя 

на стъпките (включително стъпки за стълби), независимо от 

позицията и ориентацията на мобилно устройство по време 
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на ходене. Има статистики и може да се проследи как се 

подобрява времето за изминаване на едно и също 

разстояние или за едно и също време как се увеличава 

разстоянието. 

Робот – прислужник  

ASIMO - автоматичния прислужник разпознава 

лицата на членовете на домакинството, отваря и затваря 

врати и прозорци, върши разнообразни домакински работи 

и комуникира свободно с хората. 

 

Видове сензори според измервателния принцип 

 Резистивни сензори 

 Контактни сензори 

 Фотоелектронни сензори 

 Магнитострикционни сензори 

 Капацитивни сензори 

 Оптоелектронни сензори 



Информационен мениджмънт 41 

 

 Индуктивни сензори 

 Йонизационни сензори Пиезоелектрични сензори 

 Магнитни сензори 

 Термични сензори 

 Оптични сензори 

 Ултразвукови сензори 

 Лазерни сензори 

 Химични сензори 

 Биологични сензори 

Разработването на сензори е процес, които изисква 

систематично проучване, поставено на научни основи и 

иновативни технологични решения както хардуерни, така и 

софтуерни. 

Вместо заключение 

Развитието на ИКТ подпомага процесите за 

управление на информацията. 

Въпроси и задачи 

 Google: 

 Какви услуги предоставя? 

 Каква е разликата между регистрирани потребители 

и нерегистрирани? 
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 Какво е търсене по заявка? 
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ГЛАВА 4. ИЗГРАЖДАНЕ НА ОНТОЛОГИИ 

В тази глава ще се запознаете: 

 дигиталните библиотеки 

 онтологии, които се използват  

 метданни, които описват данните 

Въведение 

Колко важно е да си разпределим времето и дейностите. 

Замисляли ли сте се как изглежда списъка с нещата, които 

трябва да направите? Можете ли да го структурирате? Как 

подреждаме приоритетите си? Как виждаме подредбата на 

нещата пред нас? 

Въпроси, на които изграждането на квалификационни 

системи, може да отговорят. 
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Дефиницията на една съвременна дигитална 
библиотека най-общо включва следните няколко 

задължителни компонента: 

 съдържа научна и научно-популярна литература и 

други научни и/или образователни обекти в цифров 

вид, като достъпът до тази информация се 

осъществява с помощта на информационните 

технологии; 

 организирана е в рамките на поне една институция, 

като обектите са систематизирани в тематични 

йерархии, класификации или онтологични схеми; 

 всички обекти са описани с подходящо избран 

формат на метаданни, който е напълно 
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интероперабилен, съответстващ на основните 

стандарти за цифрови библиотеки на IMS и 

поддържа напълно стандартите OAI-MPH. 

Съдържанието може да се съхранява локално или да 

е достъпно по мрежата. Дигиталните библиотеки могат да 

съдържат всякакъв вид физически материали, които после 

са били дигитализирани (цифровизирани) – книги, 

аудиовизуални или мултимедийни материали, фотографии, 

архивни документи и други подобни, както и от материали, 

оригинално произведени в дигитален формат. Основната 

функция на тези библиотеки е споделянето на знания. Тази 

функция може да се осъществи чрез: 

 създаване и управление на дигитални колекции; 

 осигуряване на свободен достъп до водещи световни 

научни постижения; 

 споделяне на дигитални ресурси за учене; 

 увеличаване на видимостта и разширяване на 

въздействието; 

 демонстриране на най-добрите налични резултати и 

продукти; 

 бързо и изчерпателно търсене и намиране на 

нужната информация. 

Основни функции: 
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 Събиране и управление на цифрови колекции 

 Предоставяне на достъп до световни постижения 

 Споделяне на цифрови учебни материали 

 Увеличаване на видимостта до най-голяма степен и 

повишаване на влиянието 

 Витрина за резултати/продукти 

 Бързо и изчерпателно търсене 

4.1. МЕТАДАННИ 

Метаданните са ключът за изпълнението на всички 

тези функции, осигурявайки нужната информация за 

значението (смисъла) на оригиналните ресурси, като ги 

прави по-прозрачни, лесни за намиране и употреба. Те 

представляват допълнителни данни, които описват 

детайлите на оригиналните данни. Тези данни могат да 

включват различни характеристики, особености, връзки и 

свойства на оригиналните данни. В миналото метаданните 

са използвани най-вече за каталогизиране на книги в 

традиционните библиотеки. Днес вече метаданните са ключ 

за търсене, намиране и използване на точните данни. 

Да обобщиме метаданните са: 
 Данни за данните 

 Описват различни характеристики на обектите, 

съхранени в цифровата библиотека 
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 Използват се за каталогизиране 

 Могат да съдържат онтологии за класифициране 

Чрез използването на метаданни ние се придвижваме 

от дигиталнте библиотеки към специализирани хранилища 

за масиви от метаданни, комбинирани с допълнителна 

семантична информация (най-често под формата на 

онтологии и таксономии) – дигитални складове или 

хранилища на метаданни, които се опитват да 

категоризират и свържат всички възможни информационни 

ресурси в съответната област. 

През последните няколко години в Европейския 

Съюз (ЕС) се реализира сериозна и амбициозна програма за 

изграждане на инфраструктура от дигитални библиотеки. 

Най-мащабната инициатива е свързана с проектите 

Europeana (Europeana project site) и DRIVER (DRIVER 

Project site) в рамките на програмите E-content (E-content 

program) и Econtenplus (Econtentplus program). В рамките на 

тези проекти бяха проведени широкообхватни проучвания 

на състоянието на дигиталните библиотеки във всяка една 

страна от ЕС. По-долу даваме кратък анализ на основните 

резултати от тези проучвания, проведени през 2008 и 2009 

година. 
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Използването на дигитални библиотеки е широко 

разпространена практика в страните от ЕС. През 2006 

година над 230 академични институции в ЕС имаха поне 

една налична и действаща дигитална библиотека. През 

последните 2-3 години изграждането на нови дигитални 

библиотеки върви с огромна скорост. Последните 

статистически проучвания в САЩ показват същото 

явление. Дигиталните библиотеки се превръщат в основен 

задължителен елемент от научната инфраструктура на всяка 

академична институция. 

Бъдещето развитие и разширяване на дигиталните 

библиотеки се осъществява на две нива. Първото е свързано 

със създаване на дигитални библиотеки във всяка 

институция, която все още няма такава. Второто ниво е 

свързано с разширяване на обхвата от ресурси в наличните 

дигитални библиотеки, както и с разширяване на обхвата от 

услуги предлагани за крайните потребители. 

Ще бъде представен един пример за онтология, 

създадена в рмките на европейски проект Share.TEC по 

програмата eContent+ (Stefanova и колектив, 2010). В 

рамките на проекта Share.TEC е разработена специфична 

онтология, наречена Онтология за обучение на учители – 

Teacher Education Ontology; ТЕО (Share.TEC D2.3, Alvino et 

al 2008, Teacher Education Ontology). Целта беше да се 
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осигури по-устойчив, гъвкав и мощен начин за 

класифициране на ресурси за ОУ в централното хранилище 

на системата Share.TEC. 

Благодарение на информационните технологии 

някои от традиционните характеристики на обучението на 

учители претърпяват определени модификации. 

Съвременният модел на обучение включва: 

 педагогически характеристики и класификация на 

ресурсите за ОУ, по-често във вид на онтологии, като 

онтологии за обучение на учители (Теаchers 

Education  Ontology, ТЕО); 

 обучение, ориентирано към индивидуалните 

потребности и специфичните компетенции; 

 способност за разбиране на различни езици и 

различни култури; 

 способност за търсене, анализиране и повторна 

употреба на информация в цифров вид. 

Проектът Share.TEC: Sharing Digital Resources in the 

Teaching Education Community (Share.TEC project site) е 

насочен към подпомагане на учителите и на 

преподавателите, подготвящи учители, да постигнат тези 

общи цели като изпълнява няколко специфични задачи: 

изграждане на модерна система, центрирана около 
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потребителя; агрегиране на общоевропейски метаданни; 

осигуряване на персо-нали-зирано, съобразено с 

индивидуалните културни особености посредничество; 

подкрепа при развиването на перспектива сред тези, които 

работят в- или с обучавани учителски общности; мощна и 

гъвкава система за препоръчване на подходящи учебни 

ресурси, като се вземат предвид потребностите на 

потребителите и личните им предпочитания; удобни и 

ориентирани към общността характеристики на Web 2.0, 

като например: коментиране, оценяване и категоризиране 

на образователните ресурси, изграждане на общности от 

учители със сходни интереси. 

TEO (Alvino et al. 2009) е ориентиран към света на 

обучението на учители (ОУ) и по-специално към цифрови 

ресурси и добри практики от цяла Европа. Онтологията има 

многопластова структура (Фигура 7) с общ основен слой, 

който може да бъде приложен или надграждан чрез слоевете 

на конкретни, културно специфични онтологии. 
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Фигура 7 ТЕО структура 

Целите на ТЕО са: 

 педагогически обусловено цифрово съдържание; 

 представяне на профила и компетенциите на 

потребителя; 

 многоезиков и мултикултурен фундамент; 

 персонализирано взаимодействие с адаптивни 

приложения; 

 поддържане на йерархично и динамично търсене. 

TEO се стреми да обхване онези области, които се 

считат съществени за описването, обмена, споделянето и 

разработването на ресурси, специално посветени на 

обучението на учители. Комплексна структура на 
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онтологията е организирана в разклонения (Фигура 8), 

отнасящи се до: 

 
Фигура 8 Разклонения на онтологията 

 цифрово съдържание (ресурси за обучение и 

артефакти, тясно свързани с понятието учебен обект 

(learning object)); 

 компетенции (на ниво учебен предмет, мета-

когнитивно и др.); 

 сфера на познание; 

 контекст (разнообразен контекст от дейности в 

рамките на съответната област на обучение на 

учителите); 
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 роля (лице в контекста на ОУ и в системата 

Share.TEC) 

Общ модел на метаданни (ОММ) - Всички 

метаданни в хранилището следват формата на общия модел 

за метаданни (ОММ) (Share.TEC D2.2, D2.3), а той е базиран 

на формата на стандартния модел за описание на учебни 

обекти (Learning Object Model, LOM - IEEE Standard for 

Learning Object Metadata). Общият модел на метаданни 

представлява разширение на LOM, в което са добавени 

секции за педагогическите характеристики на описваните 

ресурси. Съществената разлика се състои в педагогическите 

характеристики на цифровизираното съдържание. 

4.2. КЛАСИФИКАЦИИ НА ЗНАНИЕТО 

Съществуват различни класификации на знанията 

(Фигура 9). В най-общ план различните типове знания могат 

да бъдат обобщени по следния начин: 

 според естеството (произхода) на знанията: явни 

(explicit) и неявни (tacit) 

 според степента на развитие на знанията: знание-

какво (know-what), знание-как (know-how), знание-

защо (know-why), грижа-защо (care-why) 
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 според типа знания: декларативни или процедурни, 

общи или специфични  

 според притежанието на знанията: индивидуални, 

колективни и организационни 

 според източника на знанията: външни и вътрешни 

 според степента на стуктуриране на знанията: добре 

структурирани (алгоритми, формули, теории, схеми, 

процеси), полуструктурирани (съждения, 

субективни оценки, евристични правила за взимани 

на решения) и неструктурирани (без теоретична 

основа, опит във вид на факти) знания. 
 

 
Фигура 9 Типове познание 
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4.3. ПРИМЕРНА АРХИТЕКТУРА 

Като вземат под внимание съществуващите 

технологии, партньорите по проекта Share.TEC (Фигура 10) 

си поставиха за цел да се изгради портал, който да е във 

висока степен видим и функционален, предлагащ модерни 

услуги, осигуряващи персонализиран достъп до широк 

спектър от учебно съдържание, предназначено за 

подготовка на учители (Stefanov et al. 2009a). Централното 

хранилище (Stefanov et al. 2009b) за съхраняване на 

метаданни на ресурси за обучение на учители (ОУ) е 

сърцевината на системата 
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Фигура 10 Архитектура на Share.TEC системата 

Въпроси и задачи 

Запознайте се с предметните карти (mind map).  
Създайте предметна карта на структурата в организацията, която 
работите, учите…или изградете свое родословно дърво. 
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ГЛАВА 5. СЪХРАНЕНИЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯТА - 
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ 

В тази глава ще се запознаете: 

 Информационни системи 
 Разпознавате съществуващите модели на бази от данни 
 Проектирате бази от данни, следвайки основните фази на 

проектиране 
 

Въведение 

Информационните системи са изградени на основата на 

бази от данни. Те са средство за структуриране на 

информацията с цел по-лесното съхранение и осигуряване 

на ефективен механизъм за промяна и извличане на 

конкретни данни. Един от най-разпространените модели за 

бази от данни в практиката е релационният модел.  

5.1. ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 

Основната технология, която се използва в мрежата 

е клиент-сървър. Моделът клиент-сървър е разпределена 

структура (Фигура 11), което разделя задачи или 

натоварвания между доставчиците на ресурс или услуга, 

наречени сървъри, и заявителите на услуги, наречени 

клиенти. Често клиенти и сървъри комуникират през 



58 
 

компютърна мрежа на отделно хардуер, но на клиента, така 

и на сървъра може да се намира в една и съща система. 

Сървърите споделят ресурсите си с клиенти. Клиентите не 

споделят своите ресурси, а изискват съдържание или 

услуга, функция на сървъра. Клиентите инициират 

комуникационни сесии. Сървърите очакват входящи 

заявки. Работата на мобилните технологии наследява и 

развива клиент – сървър технологията – приложенията 

(Apps), които се инсталират на Умните телефони, таблети и 

т.н. са клиентите, които използваме за връзка със сървърите. 

 

 
Фигура 11  Технология клиент-сървър 

При идеята за работа с данни се използва наличието 

на тази технология и се изграждат системи, които 

управляват информацията. Тези системи поддържат 

дейности, свързани с основните процеси при ИМ (Фигура 

12). 

Въвеждане на данни - данните се въвеждат от човек 

или от специални измервателни устройства 
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Съхраняване на данните -за да могат въведените в 

системата данни да се използват многократно, те трябва да 

се съхраняват. 

Обработката на данни включва 

 Преобразуване на данни - Изменение на формата на 

представяне – обикновено се свежда до процеси на 

кодиране и декодиране и се извършва едновременно 

с процесите за събиране и предаване на информация. 

 Изменение съдържанието - Включва процедури, 

като изчисление, редактиране, подреждане, 

обобщаване, систематизация и т.н. 

 Компютърна обработка на данните 

 Процес, реализиран във времето от компютърната 

система чрез нейния процесор. 

 Обработка на данните в реално време – обработка на 

постъпващите на входа на системата данни в 

допустими граници на задържане, с цел извеждане на 

необходимата на потребителя информация. 

 Видове обработка на данните 

 Последователна обработка – извършва се от един 

процесор, в който във всеки момент от времето 

произтича не повече от едно събитие. 

 Паралелна обработка – извършва се от няколко 

процесора, работещи едновременно. 
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Фигура 12 Процеси на информационната система 

Основни адаптивни възможности на една 

информационна система: 

 Адаптация на потребителския интерфейс - на базата 

на явно зададени предпочитания 

 Адаптиране на показването на резултатите - явно или 

косвено задаване на предпочитания 

 Система за препоръчване 

 На ресурси 

 На дейности свързани със социалните мрежи 

Настройване на интерфейса 

 Базиран е на явно зададени предпочитания 

 Реализиран като множество функции: 

 Персонален профил 

 Настройване на първата страница 

 Задаване на предпочитания 

 Многоезиков интерфейс 

В този контекст три основни взаимосвързани 

елементи играят ключова роля: адаптивност, моделиране на 

потребителя и потребителски интерфейс. 

събиране на 
информация

•въвеждане 
на данни

съхранение 
на данни

•архивиране 
на данни

преобразуван
е на данни

•обработка 
на данни

извеждане на 
данни

•предаване 
на данни
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На Фигура 13 е показан общ модел за адаптивност, 

включващ тези три ключови елемента и структуриран около 

тях, но отчитащ и представящ по-подробно специфичните 

процеси и данни, свързани с тях. Адаптивността е 

постоянен и итеративен процес, който продължава през 

целия жизнен цикъл на системата. 

Две основни потребителски дейности, свързани с 

адаптивността в цифровите библиотеки, са настройките на 

предпочитанията и търсенето на цифрово съдържание. 

Когато един потребител установява настройките си 

(като например език или област на интереси), те се 

съхраняват в модела на този потребител. Всеки потребител 

е асоцииран с негов собствен модел, които съдържа три 

клъстера от данни: 

 Явно зададени предпочитания от потребителя, които 

се използват за настройка на системата; 

 Косвени предпочитания на потребителя, които се 

дефинират автоматично от системата чрез 

анализиране на данните за поведението на 

потребителя и неговите настройки. 

Обобщени данни за поведението на всички 

потребители, които се генерират от натрупаните 

статистически данни за използването на системата или 
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тяхна агрегирана версия. 

базите от данни 

 
Фигура 13 Архитектура, реализираща адаптивността 

5.2. БАЗА ОТ ДАННИ 

Базата от данни представлява колекция от 

информация, организирана по определен начин. Тя е 

структуриран обект, който освен данни съдържа и 

метаданни. Данните са действителната дескриптивна 

информация, която базата от данни съхранява. Метаданните 

описват начина, по който са структурирани данните. 
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Моделът на базата от данни се използва за 

описание на организирано и подредено множество от 

информация, съхранена на даден компютър. Обикновено 

данните се структурират, следвайки определена техника за 

моделиране на данни, която осигурява ефективност при 

тяхното извличане и промяна. 

Релационният модел на базите от данни е най-

популярният подход за съхраняване и манипулиране на 

данни. Той възниква в резултат на непрекъснатото развитие 

на техниките за моделиране на данни.  

Файловата система се счита за първото възникнало 

решение при опитите за структуриране и организиране на 

данни. След тях се появяват йерархичните и мрежовите 

модели, а днес се използват и обектни и обектно-

релационни модели. 

Йерархичният модел на бази от данни използва 

дървовидна структура за представне на данните. Обектите в 

модела са във взаимовръзка от тип родител-наследник. 

Всеки обект-наследник принадлежи на точно определен 

обект-родител, а всеки обект-родител може да притежава 

няколко обекта-наследници. Обектите-наследници са 

напълно зависими от обектите-родители, т.е. те могат да 

съществуват само, ако техните родители са налични. Така 
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описаната структура поддържа взаимовръзки от тип едно 

към много. 

Фигура 14 представя пример за йерархичен модел на 

база от данни. Всяка дисциплина принадлежи на 

определена специалност, по която се извършва обучение в 

определен факултет, принадлежащ на даден университет. 

Между обектите универитет и факултет, както и между 

обектите факултет и специалност, и факултет и дисциплина 

съществуват взаимовръзки от тип едно към много, тъй като 

в един университет може да има няколко факултета и в 

даден факултет може да се извършва обучение по няколко 

специалности и множество дисциплини. Аналогични са 

взаимовръзките между обектите университет, факултет, 

катедра и преподавател. 

 
Фигура 14 Йерархичен модел за бази от данни 

Мрежовият модел на бази от данни подобрява 

йерархичния модел. Той позволява обектите-наследник да 

Университет 

Факултет 

Катедра Специалност 

Преподавател 

Дисциплина 
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имат повече от един обект-родител. По този начин се 

осигурява изграждането на взаимовръзки от тип много към 

много. Фигура 15 представя пример за мрежов модел на 

база от данни, при който между преподавателите и 

дисциплините са дефинирани взаимовръзки от тип много 

към много. 

 
Фигура 15 Мрежов модел за бази от данни 

Релационният модел на бази от дани запазва 

йерархичната структура на данните. За разлика от 

йерархичния модел, всеки обект в нея може да бъде 

достъпен без да се преминава през неговите родители. 

Данните са структурирани в таблици, които са свързани 

помежду си. Връзките определят йерархичната структура 

на базата от данни. 

Университе

Факултет 

Катедра Специалнос

Преподавател 

Дисциплина 

Преподавани дисциплини Тип 



66 
 

Обектният модел на бази от данни осигурява 

тримерна структура на данните. Този модел е ефективен, 

когато в базата от данни се търсят уникални обекти. 

Обектният модел избягва определени аспекти от 

сложността на релационния модел, като например 

дефинирането на връзки от тип много към много.  

Обектно-релационен модел - Обектният модел на 

бази от данни осигурява високо ефективен достъп до 

уникални елементи в рамките на цялата база от данни. При 

извличане на информация за повече от един елемент обаче 

производителността рязко спада. От друга страна, 

релационният модел осигурява достъп до елементи, 

съхранени в двумерни структури, т.е. таблици. Той е 

особено ефективен при извличане на информация за група 

от елементи и сравнително по-малко ефективен, когато се 

извлича информация за един елемент. Обектно-

релационният модел съчетава предимствата на обектния и 

релационния модел за бази от данни. На практика 

релационните бази от данни притежават възможности за 

обектно моделиране на данни. Така например, много 

съвременни бази от данни позволяват съхраняване на 

бинарни обекти и осигуряват ограничени възможности за 

обектно програмиране. Обикновено бинарните обекти се 

записват в определено поле на дадена таблица. Те обаче 



Информационен мениджмънт 67 

 

могат и да се съхраняват в отделни файлове, които не са част 

от двумерната структура на базата от данни. 

Типове бази от данни 

Изборът на техника за моделиране на база от данни 

се влияе пряко от изискванията на приложението, което тя 

ще обслужва. Преди всичко базата от данни се изгражда, за 

да удовлетвори определена необходимост. Тази 

необходимост се влияе от едно или повече приложения. 

Приложенията трябва да осигуряват дружелюбен 

потребителски интерфейс. Крайните потребители от своя 

страна не се интересуват от начина, по който базата от 

данни е моделирана. Следователно, при моделирането на 

базата от данни трябва да се изходи от нейното 

предназначение. 

По отношение на своето предназначение базите от 

данни се разделят на три категории: 

 Транзакционни; 

 Системи, подпомагащи взимането на решение; 

 Хибридни. 
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Вместо заключение 

Базата от данни предоставя колекция от 

информация, организирана така, че достъпът до 

съхранените факти да бъде максимално лесен, бърз и 

ефективен.  Обикновено данните се структурират, 

следвайки определен модел, сред които най-разпространен 

е релационният. При релационния модел данните се 

съхраняват в таблици, които се свързват с релационни 

зависимости 
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ГЛАВА 6. ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА 

В тази глава ще се запознаете: 

 нещата в интернет 

 големи масиви от числа 

 … 

Въведение 

Интернет на нещата или нещата в интернет (Internet of 

things IoT) се отнася до взаимодействието на унифицирани 

вградени устройства в рамките на съществуващата 

интернет инфраструктура. IoT се очаква да предложат 

разширени възможности за свързване на устройства, 

системи и услуги, които са отвъд общуването между 

машини (M2M) и обхваща различни протоколи, области, и 

приложения.  

Нещата, в интернет на нещата, може да се отнасят до 

широк спектър от устройства като сърдечни мониторинг 

импланти, биологични чипове, транспондери на 

селскостопански животни, автомобили с вградени сензори, 

или операция устройства полеви които подпомагат 

пожарникарите в търсене и спасяване. Плащане на 

магистралите, наблюдаване на важни обекти и 
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предвещаване на бедствия и катастрофи, следене на 

трафика в градовете и т.н. 

Поради повсеместния характер на свързани обекти в 

IoT, се очаква безпрецедентен брой устройства да се 

свързват към Интернет. Според Gartner, ще има почти 26 

милиарда устройства на интернет на нещата от 2020 г. ABI 

Research прогнозира, че повече от 30 милиарда устройства 

ще се свързват безжично с Интернет на нещата (интернет на 

всичко) от 2020 г. Скорошно проучване и проучване, 

направено от Pew Internet Project Research, голямо 

мнозинство от технологични експерти и ангажирани 

потребители на интернет, които са отговорили, 83 процента, 

се съгласи с идеята, че интернет ще имат широко 

разпространени и полезни ефекти от 2025 г. това е, като 

такава, е ясно, че IoT ще се състои от много голям брой 

устройства са свързани към интернет. 

Интеграция с интернет предполага, че устройствата 

ще използват един IP адрес като уникален идентификатор. 

(Поради ограничеността на IP адресите ще трябва да се 

търси решение).  Всички обекти в интернет на нещата няма 

да са само устройства със сензорни възможности, но също 

така и да предоставят възможности за задействане 

(например, луковици или брави контролирани през 

Интернет).  
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Поради големия брой на устройствата трябва да се 

обърне внимание на използваните операционни системи и 

енергийната ефективност на устройствата. В 

действителност, за да се сведе до минимум въздействието 

на такива устройства на околната среда и потреблението на 

енергия, ниска консумация на енергия радиостанции могат 

да бъдат използвани за връзка към Интернет.  

Освен изобилието от нови области на Интернет 

приложение за автоматизиране и нови услуги, се очаква да 

се генерират големи количества данни от различни места, 

които да агрегират и много висока скорост, което води до 

повишаване на необходимостта от ИМ.  

IoT е на високо ниво, по-широко понятие, което 

обхваща връзки между хора, процеси и данни в допълнение 

към неща. Потребителите са свикнали на определени услуги 

от дадени устройства като персонални компютри и 

смартфони. С IoT, нещата се променят. Оборудването с 

интелигентни сензори, които да събират и обработват 

информация е възможно от пускането на печката по-късно, 

ако закъснеем до 24 наблюдение на физическия статус на 

индивида в нормалната му деност. Днес, примерите на IoT 

са видими под формата на дистанционно домашно 

наблюдение технологии; така наречените Google Glass или 

Nike Fitbit; инструменти за самостоятелно проследяване; 
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тъканите и обогатени със сензори; интелигентна енергия и 

енергийни системи; автономни превозни средства; 

проследяване на дребно и автоматизирани системи за 

управление на инвентара. Някои примери на стойността на 

IoT включват:  

 Разтвор за интелигентно осветление в Обединеното 

кралство е довело до намаляване на седем процента 

на престъпността.  

 Пълно потапяне видео-конферентна връзка в САЩ е 

довело до 15-процентно намаляване на разходите, 

дължащи се на пътуване на данъци.  

 Разтвор умен боклук във Финландия с датчици в 

контейнери за смет е довело до намаляване с 30% на 

разходите за смет.  

 A видео-комуникационно решение в една съдебна 

система на САЩ е довело до 950 щатски долара 

спестявания на явяване пред съда, като се избягва 

необходимостта от транспортиране на затворници в 

съда и което им дава възможност да присъстват на 

практика вместо 

 В нашата страна – 24/7 наблюдение на пациенти със 

сърдечно-съдови проблеми е спасявало живот.  
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В 10-тата Международна конференция по граници на 

информационните технологии (2012) са открити IoT 

приложения в почти всеки аспект на нашето ежедневие:  

 Предвиждане на свлачища и други природни 

бедствия.  

 Промишлени приложения, като например  

 управление на автопарк от автомобили и тяхното 

въздействие върху околната среда.  

 мониторинг на водите-недостига.  

 Интелигентни домове с управление на енергията-

потребление, взаимодействие с електроуреди, 

разкриване извънредни ситуации, дом безопасност и 

лесно намиране на неща, дома за сигурност и т.н.  

 Медицински приложения за спасяването на човешки 

живот или за подобряване на качеството на живот.  

 Приложения като мрежа от сензори, за да 

наблюдават и да споделят информация за вода, 

семена, торове, както и механизми за борба с 

вредителите за контрол, които отговарят на 

специфичните местни условия и посочват действия, 

селското стопанство.  

 Интелигентни транспортни системи като 24 часови 

електронни магистрални такси, мобилни аварийно 

управление и планиране, транспорт в областта на 
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правоприлагането, за моторните превозни средства 

мониторинг нарушение, намаляване на 

замърсяването на околната среда, анти-охранителни 

системи, намаляване на задръстванията по 

пътищата, докладването на инциденти трафик, както 

и повече.  

Интересното е, че някои от тези усилия са били за 

първи път от Министерството на транспорта на България 

през 1990-те. Интелигентен град решения, като например: 

 мониторинг на качеството на въздуха, откривайки 

аварийни маршрути,  

 ефективно общинско управление и контрол на 

светлината, трафик, паркинг, отпадъци, поливане и 

др.  

 интелигентни уреди за измерване и мониторинг.  

 Интелигентен поддръжка на вятърни турбини и 

дистанционно наблюдение на газ и вода, както и 

измерване на околната среда и мониторинг.  

 Smart Security и наблюдение на места, хора и активи 

като инфраструктура и оборудване. 

Примерна схема за управление на IoT (Фигура 27) с 

ниски сателите и приемници и предаватели от земята 
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Фигура 16 Примерна схемана IoT  

(Изображение от MIT OpenCourseWare) 

 

Вместо заключение 

В България по Европейския проект ELLIOT по FP7 е 

разработена система за 24/7 наблюдение на сърдечно болни 

пациенти (Фигура 17). Пациентите с кардио проблеми се 

оборудват с колан, които да отчита пулса и кръвното им 

налягане (всеки 5 минути) и прави ЕКГ (всеки 30минути) на 

определени интервали от време. Данните за всеки пакет се 
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съхраняват в хранилища. Създава се работа с големи 

масивии от данни. 

 
Фигура 17 ELLIOT, FP7 - кардио-колан 

Въпроси и задачи 

Проучете: 
 24 часовото наблюдение на наклонената кулата в 

Пиза 

 изкуствения панкреас, които подава инсулин спрямо 

нуждите на пациента 
Задача: 
 какви датчици се използват във всеки от случаите 

 какво се отчита 

 изследванияв кои области са направени 
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ГЛАВА 7. ОРГАНИЗАЦИЯТА КАТО ИМ 

В тази глава ще се запознаете: 

Организацията като ИМ. Роли и дейности 

Въведение 

Организацията, най-общо, е формална група от хора, които 

се стремят към общи цели. Думата произлиза от гръцката 

дума за работа, действие. Една организация е социална 

договореност, която преследва колективни цели, 

контролира собствените си резултати и има граници, които 

я отделят от средата ѝ. 

В социалните науки, организациите са обект на изследване 

на редица дисциплини, сред които най-често са социология, 

икономика, политически науки, психология, управление и 

организационна комуникация. За целите на това помагало 

организацията ще бъде разгледана в контекста на ИМ. 

Организацията като процес - акцентира се на 

съвкупността от задачи и действия, които формират 

организацията като единно цяло; 

От функционална гледна точка - акцентира се върху това 

как единици като бизнеса и държавата биват използвани; 

От институционална гледна точка - организацията се 

разглежда като целево обвързана структура с обществена 

значимост. 
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В правен аспект, организацията може да бъде със 

стопанска или нестопанска цел. 

От какво могат да бъдат обединени групата от хора 

 интерес 

 дейност 

 цели 

 етнос 

 религия / идеология 

Формална и неформална организация 

 начина на създаване 

 норми, правила на поведение.  

 неписани, но споделени, приети от всички,  

 изисквания за поведение, формулирани в писмен вид 

най-често в Правилника за вътрешния ред на 

организацията, раздел Права и задължения на 

служителите 

 във формалната организация могата да съществуват 

различни неформални организации 

Организация – в българския език 

 взаимно разположение, взаимовръзка и 

взаимодействие между отделните части на едно 

цяло, т.е. организацията като структура; 
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 действия, насочени към внасяне на необходимото 

равновесие в определена съвкупност от елементи, 

привеждането им в определен ред, установяване на 

определени взаимоотношения между тях, т.е. 

организацията като функция / дейност /процес; 

 социална система, изкуствено създадена група от 

хора, преследващи обща цел, т.е. организацията като 

фирма /компания 

Структура на организацията - формално 

дефинираната рамка от взаимоотношения на власт и 

задължения 

Характеристики на организационна структура  

 форма на разделение на труда в управляващия 

субект при реализирането на функциите на 

управление (Фигура 18); 

 съвкупност от структурни елементи, образуващи 

йерархия; 

 проява на формално утвърдени и фактически 

възникващи връзки между структурните елементи; 

 съвкупност от определен брой звена, чиито действия 

са свързани с разработването и формулирането на 

взаимодействието върху управлявания обект. 
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Фигура 18 Организационната структура на 21 век  Dr. Michael Lim 

 

Нацията може да се разглежда като частен случай на 

организация. 18 от европейските страни имат карикатури в 

областта какъв трябва да е перфектния европеец – в 

противовес с по-долу изброението елементи (Фигура 19). 
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Фигура 19 Какъв трябва да е прерфетния европеец 

Знанията като корпоративен актив  

От момента на създаването си всяка органазиция 

увеличава знанията си и ги развива.  

Когато се говори за организационни знания, те не са 

притежание само на един индивид, а на организацията като 

цяло. Знанията, притежавани от организацията, често се 

разглеждат като активи знания или интелектуален 

капитал, който способства нейния растеж и 

конкурентоспособност. По принцип, тези знания трудно се 

завеждат в балансите (ако това изобщо е възможно) и са 

причина за съществени различия в балансовата и пазарната 

стойност на организацията.  
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 Част от знанията, създадени в организацията с цел 

комерсиално ползване, са защитени съгласно 

действащите правни уредби за защита на 

интелектуалната собственост (патенти, лицензи, 

търговски марки и др.).  

 Други знания са свързани със специфичните 

взаимоотношения на организацията с нейните 

доставчици, дистрибутори, клиенти и др., както и 

формираната репутация на самата организация и/или 

нейните продукти. Те се формират с течение на 

годините и са в основата на успехите (или 

неуспехите) на организацията. 

 Знанията и уменията на отделните служители, 

мениджъри и звена са в основата на доброто 

функциониране на организацията. Затова в наши дни 

компаниите са особено чувствителни към 

напускането на ключови служители, чиито 

индивидуални знания трудно могат да се 

формализират и задържат в организацията.  

 В процеса на своето развитие всяка организация 

създава определени вътрешни правила и норми на 

поведение, работни процедури и др., които 

съдействат за ефективната и ефикасна организация 

на труда, мотивиране и задържане на служителите, и 
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като резултат постигане на висока 

производителност.  

Организационните знания се делят на външни и 

вътрешни според източника им. Основни източници на 

външни знания са:  

 публикации (книги, списания, материали от 

конференции, доклади) 

 отраслови документи и материали (на консултанти, 

регулаторни органи)   

 комерсиални бази данни и експертни системи 

 конференции, курсове, семинари, симпозиуми 

 обратна информации от потребителите 

(предложения, изисквания, рекламации) 

 обратна информации от пазара (за продукти и 

услуги) 

 информация по производствената верига (от 

доставчици, дистрибутори) 

 сътрудничество, партньорство, обединения, 

отраслови клъстери 

 научни изследвания и технологично развитие  

 мониторинг на средата и следене на събития, 

тенденции (вкл. по масмедиите) 

Източници на вътрешните знания са: 



84 
 

 служители и експерти в организацията 

 вътрешно обучение и менторство 

 стратегия, планове и прогнози, практика, методи в 

организацията  

 управленски принципи, функции, методи, практики  

 дейности по развитие, модернизация и 

организационни промени  

 практически опит и анализ след внедряване на 

новости (проекти, инициативи, дейности по 

стандартизация и подобрение на качеството и др.) 

 документиране на процеси и задачи  

 предложения и отзиви от служителите  

 корпоративни бази данни, информационни системи, 

бюлетини и др. 
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ГЛАВА 8. КОМУНИКАЦИЯТА – ПРОЦЕС НА 
ОБМЯНА НА ИНФОРМАЦИЯ 

В тази глава ще се запознаете: 

 с някои типове технологични средстава за общуване 

 с основни правила от етикета за общуване във 

виртуалното пространство – от неформално към 

формално общуване 

Въведение 

В съвременното общесто от знания общуването между 

хората се осъществява на ново ниво – опосредствено от 

технологиите. От телефонния разговор с умен телефон през 

таблети, лаптопи и т.н. Животът ни е и реален и виртуален 

(да поговорим с близки и приятели, да споделим в 

социалните мрежи, да се информираме за новости 

потребителски групи, да проверим учебните/ служебните си 

задачи, да участваме във видео конференции и т.н.).  

Организацията на общуването се промня, етикетът – също. 

Асинхронна комуникация – има разминаване във 

времето на изпращане на съобщението, получаването и 

отговара му 

Споделяне на ресурси  
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Пример Google –контакти, календар, карти, 

споделяне на ресурси,  

 

 
Google календар и контакти 

 

8.1. ТИПОВЕ ТЕХНОЛОГИЧНИ 
СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ 

Съществуват множество уеб и мобилни приложения, 

с които може да се общуваме синхронно или асинхронно 
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с текстови съобщения – месинджъри (ICQ, Skype, 

GoogleChat), електронна поща, за говорене,Viber.  

Социалните мрежи (FaceBook, LinkedIN, …) са 

следващото поколение технологии за споделяне на 

информация. 

Уебинарите са последното (Webex, Anymeeting, 

BigBlue Button). 

8.2. ЕТИКЕТ ПРИ ОБЩУВАНЕ С 
ПОМОЩТА НА ТЕХНОЛОГИИТЕ 

 Разграничавайте формална и неформална 

комуникация.  

 Обмисляй информацията в полето Относно/ Subject 

- да говори на получателя 

 Не отваряй електронна поща, получена от 
непознат подател. Тя може да съдържа вирус или 

друга програма, която да увреди твоя компютър.  

 Внимавай, когато някой ти предлага нещо безплатно 

или те кани да се включиш в дейност, обещаваща 

лесна и голяма печалба.  

 Бъди вежлив и уважавай правата на другите.  
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Вместо заключение 

 
Предложенията на Google за споделяне, календари, 

електронна поща, ... 

Въпроси и задачи 

 Каква е връзката на средствата за комуникация и 

ИМ?  

 Каква е връзката на възможностите за споделяне на 

ресурси и ИМ? 
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ГЛАВА 9. СИМВОЛИ И СИМВОЛИКА ИМ 
Една картина говори повече от 1000 думи 
Китайска поговорка 

В тази глава ще се запознаете: 

 символите и интернет 

 с художника Виктор Молев 

 символиката в ИМ 

Въведение 

Изображенията са важна част от нашия живто. 

Използването на изображения подпомага възприемането на 

информация. Подбирането на подходящи символи е 

необходимо, за да се подсили значението на предоставената 

информация или тя да бъде закодирана.  

9.1. ЕСТЕСТВОТО НА ОКОТО 

Очите ни предоставят информация за света, в който 

трябва да се ориентираме ежедневно.  

Човек получава около 70% от цялата информация за 

околния свят чрез очите. Първоначално светлината 

преминава през роговицата, стъкловидното тяло и 

намиращата се отзад очна леща, където светлинният сноп се 

пречупва така, че ретината възприема обърнат образ на 
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наблюдавания обект. В ретината са разположени милиони 

нервни клетки, които преобразуват зрителната информация 

в електрически сигнали и зрителните нерви отвеждат към 

мозъка. Мозъкът коригира този образ в правилно 

ориентирано изображение. Ние разпознаваме цветове и 

форми. Затова зрението индиректно оказва влияние и върху 

движенията, реакциите и умствената дейност. 

70% от мозъчната кора се занимават с преработката 

на информацията от видяното. Знаят се само най-общи 

принципи на преработка на зрителната информация. 

Използването на изображения подпомага процеса на 

възприемане на дадена информация.  

9.2. ПРИМЕРИ ОТ ИЗКУСТВОТО 

Изкуството ни предоставяв широка палитра от 

примери за използването на символиката за внушение в 

една или друга област. Художникът Виктор Молев си играе 

със символите при изобразяването на известни хора. Той 

вплита характерни елементи, свързани с известността на 

обектите му на рисуване. Поглеждайки портрета от далеко 

– се вижда познат образ на поета-музикат Висоци, 

психоаналитика Фройд, естествоизпитателят Дарвин, 

ученият Айнщанй и художника Ешер – от дясно на ляво на 

Фигура 20. 
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Фигура 20 Портрети - близък план 

Ако се вгледаме по-задълбочено във всеки един 

портрет, ще видим текстовете на Висоцки, основните 

моменти от теорията на Фройд, Дарвин и Айнщан и части 

от картина на Ешер (Фигура 21-Фигура 25). Молев така 

подбира средствата, с които да изобрази портретите, че да 

ни подскаже и с какво съответния човек е известен. Той е 

обработил информацията по такъв начин, че да изгради 

композиционно картините си. 
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Фигура 21 Висоцки 
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Фигура 22 Фройд 
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Фигура 23 Дарвин 
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Фигура 24 Айнщайн 
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Фигура 25 Ешер 

9.3. СИМВОЛИТЕ И ИНТЕРНЕТ 

Средствата за комуникация в Интернет са 

изключително широк набор. В началото при възможността 

за предаване само на текст се губеше част от информацията, 
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които придаваме с тона и езикът на жествоете. Когато човек 

общува само с писане, човекът получаващ написаното не 

вижда емоциите на автораи сухият печатен текст може да 

бъде възприет по различен начин. Лаконичността, 

използвана в текстовите съобщенията подпомага това. 

Възможността да се представят емоциите с емотикони 

обогатява съобщението и подпомага разбирането между 

говорещите. 

= :) = ;) = :S = :O = :( 

Символиката в обучението 

Символите са навсякъде около нас, особено в нашия 

информационнен век. Заобикалят ни като реклами, 

информиращи ни във всеки един момент от нашето 

ежедневие – реално и виртуално. Изследването до каква 

степен значението на символите се е променило с 

поколенията е цел на тази статия. Тя е базирана на работата 

на студенти от курсове по Реклама, технологии и дизайн 

(РТД) и Проектиране на човеко-машинен интерфес 

(ПЧМИ) от факултета по математика и информатика (ФМИ) 

на Софийски университет през последните 10 години. 

Курсовете изграждат основни умения в студентите за 

създаване интерфейс на софтуерни продукти – именно тази 

междинна част между човека и продукта, която използва 
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символи за визуализиране на функционалноститите на 

приложенията. Една от задачите по време на обучението е 

как студентите могат да се представят със символи, а оттам 

интерпретацията на използването им в работата.  

По ПЧМИ и РТД студентите са насочвани за 

визуално изграждане на разработваните от тях приложеня. 

В първия се обръща повече внимание на процеса на 

изграждане на приложението от самото начало: проучване 

на потенциалните потребители, техните нужди, а оттам и 

функционалностите на приложението и най-накрая 

интерфейса, който ще представи тези функционалности. 

Във втория ударението падаше на визуалното представяне, 

на цветовете, символите, т.е. на графичния дизайн. 

Насочеността на студентите във ФМИ е към 

технологичните решения. Курсът ПЧМИ е задължителен за 

специалност Софтуерно инженерство и изборен за 

останалите студенти, РТД беше изборен.  

И в двата курса първата задача към студентите е да 

реализират свое собствено представяне с помощта на 

символи. 

Целите на задачата Представи се със символи е да се 

определи до каква степен студентите разграничават и 

вързприемат символите. Има ли изградена единна 

ценностна система за тяхното поколение. Зад тези въпроси 
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се крие естеството на предметите, по които се задава. Важно 

и за двата предмета е, че студентите се учат да изграждат 

интерфей на различни компютърни приложения - част от 

посланията си студентите би трябвало да споделят чрез 

използваните оттях символи.  

При поставянена на задачата за представяне 

преподавателят има хипотеза, че в нашата страна нямаме 

единна система за значенията - т.е. всеки възприема 

символите по свое вътрешно усещане - изграждането на 

ценностна система е различно (Знаци и символи, 2009).  

Резултати  

След пручване и анализиране на резултати (Фигура 

26) от послените три години е: 
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Фигура 26 Представяне – избражение и пояснение 

 Момчетата бяха насочени прагматично и наблягаха 

на нещата, с които те се занимават, а момичетата 

гледаха по-философски на представянето си.  

 Усеща се влияние на източните култири (Cooper, 

1978).  никакъв щрих за ортодоксална религия. 

 Има различно тълкувание на символите от 

различните студенти – например  интерпретацията 

на крило на самолет- за едни то е престиж, а за други 

само средство за пътуване 

Формираната символна система през последните 20 

години се базира на най-често използваните в Мрежата 

символика. Виртуалното общуване все още е приоритет, но 
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за щастие се наблюдава и стремеж за реално общуване 

(лице-в-лице) при студентите. 

Вместо заключение 

Зантее ли, че кгоато чтеете нисапаното, вжано 
е пръвтаа и поледсанта бквуа от дмаута да бдаът 
на мсятото си. Мжетое да рзбъракате мстеата на 
оастнаилте бвуки и все пак нпиасатноо ще 
прдъолажва да се чтее с лкоета. Твоа ивда да 
пкаоже, че вскичтоо твоа вемре, котео сте 
попрлеили в уилчище е нпразано, доасттънчо е блио 
да ви начуат да слгатае на мстяото им бутквие от 
наалчото и каря на вяска дмуа кяото пиеште. 
Приичнтаа е в нчиана по котйо виашят мъозк 
оработбва ирнфоцмаията. Ткаа уяспвате да 
преочттее нааписното джае кгаото нтио енда 
дмуа не е изиспана пвраинло." 

Изследване на Кембридж 

Въпроси и задачи 

 Какви символи бихте побрали, за да се опишете? 

 Как бихте описали колегите си? 

 Каква символика използвате най-често при писане на 

съобщения? 
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ГЛАВА 10. КОМПЕТЕНЦИИ НА 
МЕНИДЖЪРА НА ИНФОРМАЦИЯ 
– СТАНДАРТИ 

В тази глава ще се запознаете: 

 се разгледат компетенциите, които са необходими за 

информационния мениджър 

Въведение 

 

 Събиране 

 търсене 

 проверка  

 информацията 

 актуалност 

 Класифициране 

 Съхранение 

 поддръжка 

 функционалност 

 Обработване 

 форматиране 

 Разпространение 

 медийно 

 финансово 

 услуги 
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 анализиране -критично мислене 

 намиране 

 социални  

 комуникация - представяне какво и пред кого 

 технически 

 ИТ - текстообработка 

 манижмънт 

 класифициране 

 зачитане на авторските права 

 умения да цитираме информация 

 знания в дадена област 
 
Съвременният специалист по ИМ трябва 
 да притежава пълни знания и опит в областта на 

трите технологии: ресурсна, инструментална и 

управленска; 

 не само да познава и изследва собствената си 

система, но и да разкрива нейната същност 

(присъщите й системни и интегративни свойства), 

състав (количествената и качествената 

характеристика на нейните части), структура 

(вътрешната организация и взаимната връзка между 

елементите), функциите, комуникациите с външната 

среда, а също така и историята й; 
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 да разбира особеностите на предприемаческата 

дейност 

 в това число трябва да се отделят такива като: 

променливост на отделните параметри на системата 

и стохастичност на поведението, уникалност и 

непредсказуемост на поведението на системата в 

конкретни условия, способност да се променя 

структурата, съхранявайки целостта на системата, да 

се формират варианти на поведение; способност за 

противопоставяне на разрушителни тенденции, 

способност за адаптация при изменящи се условия, 

способност и стремеж към целесъобразност 

Роли и отговорности на политика за управление на 

информацията. Правилното стопанисване и попечителство 

на всяка административна информация ще улесни достъпа 

до данни, която поддържа работата на тези, с официални 

учебни или административни отговорности в рамките на 

институцията, в съответствие с правните, етични, 

конкурентни и практически съображения. Целите на 

създадени правни документи за една организация са: 

 да се очертаят различните категории 

административни данни в централните 

административни функционални области на 

организацията, отбелязвайки, стопанисване 
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отговорности (на физическо лице или представител) 

във всяка област.  

 да описва отговорността на информационните 

настойници, мениджъри, и попечители да 

координира и управлява информация за съответните 

им административни области.  

Компетенции на информационния мениджър 

Физически лица, обикновено универсални или 

програмни ръководители, които също могат да имат 

оперативни отговорности за управлението на 

административни данни в една единица, ведомствени, или 

организации-голямо ниво. Тези мениджъри предполагат 

наличието на следните отговорности за управление на 

данни, приложими за тяхната мисия  

Осигуряване на съответствие с политиката на 

организацията, както и държавни закони и подзаконови 

актове, свързани с целостта на данните, сигурност и 

поверителност от техния персонал или други 

упълномощени за достъп до данни.  

Създаване на специализирани оперативни 

процедури и насоки, необходими за да се съобразят с 

политиката на организацията и държавните закони и 

подзаконови актове, свързани с целостта на данните, 
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сигурност и поверителност от потребителите на данни, за 

които те са отговорни.  

Осигуряване за съответното разрешение за достъп до 

данни за персонала или други физически лица в техните 

области на правомощия. Уверете се, че се поддържа 

дневник за лица с делегиран достъп.  

Следи за изпълнението на и поддържане на 

административни системи, за да се осигури съответствие с 

политиките на организацията, стандарти, посока, както и 

добрите бизнес практики.  

Компетенции на новия библиотекар 

 
Фигура 27 Новият библиотекар (изпточник, Williams, 2006) 
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Уменията на новия библиотекар: 

 разговори за книги 

 насоки за четене 

 мини-уроци  

 инструкция за информационна грамотност  

 организация и на двете печатни и електронни 

информация  

 електронно търсене на наличните каталози и бази 

данни  

 поскъпване на информация и литература  

 определяне на най-подходящите източници на 

информация за изпълнение на задачата  

 определяне значение информация за задачата  

 водене на бележки  

 библиографии  

 изследователския процес  

 оценка на нечии изследователски процес  

 оценка на власт и точност на уеб сайтове 

 референтни умения (особено за да се провери 

точността на уеб сайт),  

 технология инструкция, и още ... 
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Технически компетенции за ИМ 

 Практики управление на информацията  

 Разработване и внедряване ИМ политика  

 ИМ оперативни процеси  

 Организиране, анализ и оценка на данните и / или 

процеси  

 Управление IM Инструменти и ресурси  

 трансфер на знания  

 Управление на риска  

 поддържане, защита и запазване на информация  

 оценка на риска / Одит  

 Защита на информацията  

 Информация защита и процедури за сигурност 

 IP и развитие на политиката на сигурност и 

приложения 

 съвместимост  

 Информационни технологии  

 използване на IT  

 софтуерни приложения  

 работа с изображения и друго офис оборудване 

Вместо заключение 

Компетенциите за информационния мениджър 

включват възможност за оценка, използване и предоставяне 
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на информация. Нужда от демонстриране на познания по 

информационна грамотност като набор от умения, които са 

прехвърляеми и от основно значение за образованието, 

научни изследвания и учене през целия живот. Конкретно, 

завършилите ще могат да:  

 Дефинират информация по отношение на развитието 

на търсенето на въпрос;  

 Изберат подходящи ресурси по отношение на 

информационна нужда, за да се намери най-добрата 

налична информация;  

 Демонстрират използването на термини за търсене и 

функции за бази данни, за да се изгради логична 

стратегия за търсене;  

 Оценяват информационните ресурси и качеството на 

информацията, извлечена включително източника, 

авторството, валута, качеството, надеждността и 

приложимостта на професионалната практика;  

 Синтезират и обобщават информация за 

производството на оригинален подходящо 

съдържание за определена цел, за да се включи добре 

форматиран библиография;  

 Демонстрират разбиране на законите за 

интелектуална собственост и авторски права, 
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включително плагиатство, етичното използване на 

информационните и справедливо използване. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Настоящото помагало има за цел да постави 

основите в изграждането на компетенциите на 

информационния мениджър. Разгледани са различни 

области от познанието, изкуството и технологиите, които са 

пример за използването на ИМ. 
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