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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!
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E-МEDIEVALIA
(ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ ЗА
ДИСТАНЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ ПО
МЕДИЕВИСТИКА
http://e-medievalia.uni-sofia.bg

ПАРАМЕТРИ
 Проектът

BG051PO0001-4.3.04-0004

се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския
съюз
 Схема за безвъзмездна финансова помощ
„Развитие на електронни форми на
дистанционно обучение в системата на висшето
образование“
 Бенефициент СУ „Св. Климент Охридски“ чрез
Богословски факултет
 Срок на изпълнение: 04.10.2012 – 31.12.2014 г.
 Сума на проекта: 618 598 лв.

ЕКИП
ЕКИП
проф. дфн Татяна Славова – ръководител, Георги
Панев, Гергана Ганева – координатори, Розали
Лилова – технически сътрудник
 ЕКСПЕРТИ
41 учени и преподаватели от СУ „Св. Климент
Охридски“ (Богословски, Философски, Исторически
факултети, Факултет по славянски филологии,
ЦСВП „Иван Дуйчев“), Търновски университет „Св.
св. Кирил и Методий“, Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“, БАН (Институт за български
език, Институт за литература, Институт по история,
Институт по информационни и комуникационни
технологии), Национална художествена академия,
Народна библиотека “Св. св. Кирил и Методий”
 ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
50 преподаватели и 1000 студенти (запланувани)
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ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ
Електронен сайт на проектa на адрес:
http://e-medievalia.uni-sofia.bg
 Информация
за проекта, анотации на
електронните
ресурси,
техните
автори,
актуални новини, събития, възможности за
публикуване на научни разработки и
създаване на Интернет списание.
 Връзка
към системата за дистанционно
обучение е-Medievalia, достъпна и от адрес
http://e-medievalia.uni-sofia.bg/moodle.
Базирана на Moodle, с контролиран достъп
(потребителско име и парола). Има богати
мултимедийни възможности за интегрирано
показване на текстова, графична, видео- и
аудиоинформация.
 Съдържа 23 курса, които формират цялостна и
уникална
програма
за
дистанционно
обучение, обединяваща всички медиевистични
дисциплини (4 курса, 8 модула).
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I. ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
o

o
o


Превод на част от курсовете на английски език с цел
набирането на студенти българисти и слависти от
чужди университети

BG051PO0001-4.3.04-0004

o
o
o
o
o
o
o
o

Интерактивни инструменти
вътрешнотекстови връзки в рамките на курса и
между курсовете в електронната платформа
външни линкове към интернет ресурси
изображения и илюстрации
аудио и видео документи
галерии, снимки от изложби
библиографии
практикуми (интерактивни)
христоматии с текстове
упражнения (задачи за самоподготовка), примерни и
изпитни тестове
речници
анкети, база данни, форуми, чат, съобщения и др.
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I. ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

СТАРОБЪЛГAРСКИ ЕЗИК (Т. Славова)
 лекции
24
 тестове
22 теста за упражнение, 22
изпитни теста
 изпитен тест
7 тест-секции (40/50 въпроса),
197 студенти, ср. оценка 3,80
 курсови работи
2 секции (28 предадени
работи)
 чат
1
 галерии
вградени изображения в
лекциите
 речници
1 (pdf)
 записани участници
589
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ВИЗАНТИЙСКИ (СРЕДНОГРЪЦКИ) ЕЗИК (А.
Омарчевски, А. Делчева)
 лекции
15
 упражнения
към всяка лекция (без 1 и 2)
със задачи за самоподготовка
 изпитен тест
60 въпроса (не е тестван)
 записани участници
196

I. ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК (А.-М.
Тотоманова)
 лекции
17
 тестове
23 теста за упражнение
 практикуми
9 (вкл. 1 интерактивен)
 изпитен тест
15 теста с 15 въпроса всеки (14
въпроса са отворени), 92 студенти,
средна оценка 4,36
 чат
1
 галерии
вградени изображения в лекциите;
PDF с експонати от изложба; помощни материали и
илюстрации
 видео
1 в лекция
 записани участници
538
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СТАРОБЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА (А. Стойкова,
В. Грудков, М. Йонова)
 лекции
26
 тестове
7 теста за упражнение; 6 примерни
 изпитен тест
25 въпроса (17 студенти, ср. оценка
5,59)
 курсова работа 3 секции (48 предадени работи)
 галерии
5
 речници
7
 записани участници
255

Славянските преводи на старозаветните книги
(И. Карачорова)
 лекции
6
 записани участници
208
Дамаскините в българската книжовноезикова
традиция (Е. Мирчева)
 лекции
5
 речници
1
 галерии
изображения в лекциите
 записани участници
208
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I. ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
ТЕКСТОЛОГИЯ И ЕЗИК НА
СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ПИСМЕНИ
ПАМЕТНИЦИ
Първите славянски текстове на църковното
право в контекста на старобългарския език,
книжнина и култура (М. Цибранска)
 лекции
5
 практикуми
3
 речници
2
 записани участници
208

I. ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
БОГОСЛОВИЕ

Православна мистириология (Л. Тенекеджиев)
 лекции
15
 курсова работа
1 секция (27 предадени
работи)
 чат
1
 приложения
6 (PDF)
 записани участници
184
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Въведение в История на Църквата (П. Павлов)
 лекции
15
 курсова работа
1 секция (0 предадени,
предстои)
 приложения
28 (уеб-страници + PDF)
 записани участници
198

I. ЕЛЕКТРОННИ

РЕСУРСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

Византийското богословие през XIV век (Ив.
Христов)
o лекции
15
 приложения
11 (PDF)
 изпитен тест
1 (0 студенти, предстои)
 речници
1 (средновековен гръцкобългарски)
 записани участници
185
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Проблеми на гръцката патристика IV-VI век
(Св. Риболов)
 лекции
15
 приложения
27
 галерии
изображения в текста
 записани участници
134

I. ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
ФИЛОСОФИЯ НА ЛАТИНСКОТО И
ВИЗАНТИЙСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ
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Византийската философия. Основни теми и
понятия (Г. Каприев)
 лекции
16 (интерактивни бележки)
 курсова работа
1 секция (2 предадени работи)
 видео
6
 записани участници
114
Философските дискусии от последните
десетилетия на Византия (Ц. Бояджиев)
 лекции
16
 курсова работа
1 секция (5 предадени работи)
 записани участници
74
Проблемът за индивидуалността в
средновековието и ранната модерност (О.
Георгиев)
o лекции
18
 курсова работа
1 секция (4 предадени работи)
 приложения
26 (уеб-страници, PDF, уебвръзки)
 записани участници
97

I. ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ

Централизъм и регионализъм в
ранносредновековна България (VII–XI в.)
(Г. Николов)
 лекции
14
 тестове
1 тест за упражнение
 изпитен тест
2 тест-секции (с 15/20
въпроса), 81 студенти,
средна оценка 4,97
 записани участници
434
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Духовна култура на средновековна България (М.
Каймакамова)
 лекции
15
 тестове
1 тест за упражнение
 изпитен тест
2 тест-секции (с 15/20
въпроса), 66 студенти, средна
оценка 5,06
 галерии
изображения в текста
 записани участници
402

I. ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
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Средновековната българска дипломация (П.
Ангелов)
 лекции
8
 приложения
6 (PDF)
 тестове
1 тест за упражнение
 изпитен тест
2 тест-секции (с 15/20
въпроса),
89 студенти, ср. оценка 5,09
 галерии
изображения в текста
 записани участници
434
Политическа мисъл в ранносредновековна
България (А. Николов)
 лекции
15
 курсова работа
1 секция (14 предадени
работи)
 тестове
1 тест за упражнение
 изпитен тест
1 тест с 15 въпроса,
23 студенти, ср. оценка 4,86
 галерии
изображения в текста
 записани участници
453

I. ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
СРЕДНОВЕКОВНО ПРАВО

СРЕДНОВЕКОВНА КУЛТУРА
Писмената култура на Византия и славяните (В.
Велинова)
 лекции
12
 курсова работа
1 (0 предадени, предстои)
 галерии
7 галерии + изображения в
текста
 приложения
2 (PDF)
 видео
вградено в лекциите
 записани участници
165
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История на средновековното право (извори,
институции, фиск) (Ив. Билярски)
 лекции
10
 курсова работа
1 секция (0 предадени
работи, предстои)
 записани участници
74

I. ЕЛЕКТРОННИ
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РЕСУРСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
СРЕДНОВЕКОВНО ИЗКУСТВО
Виртуална библиотека по медиевистика.
Миниатюрата в българската ръкописна
традиция до края на ХVІІ в. (Е. Мусакова)
 лекции
16
 приложения
тематична библиография;
каталог; библиотека (PDF)
 курсова работа
3 секции (1 предадена
работа)
 галерии
палеографски албум с 44
галерии
 записани участници
1428
Българско средновековно изкуство и
литература – пътища на взаимодействие (Б.
Пенкова)
 секции
12
 приложения
77 (PDF)
 галерии
71
 записани участници
203
История на византийската живопис. Основни
иконографски модели (Св. Ангелов)
 лекции
7
 галерии
48
 записани участници
167

I. ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
КОМПЮТЪРНА ЛИНГВИСТИКА








лекции
приложения
тестове
упражнения
галерии
записани участници

6
3 (PDF)
4 теста за упражнение
9
изображения в текста
47
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Практикум по компютърна и корпусна
медиевистика (П. Осенова, К. Симов)

I. ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ.
ИНТЕРАКТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ
 СРЕДНОВЕКОВЕН

ГРЪЦКО-БЪЛГАРСКИ
РЕЧНИК
BG051PO0001-4.3.04-0004

Съдържа 7933 заглавни думи. Създаден от доц.
Иван Христов въз основа на дигиталната XML версия
(http://histdict.uni-sofia.bg) на Старобългарски речник.
Т. 1, 1999. Т. 2, 2009. Изд. „Валентин Траянов“.
Показва как се предават старогръцките думи и
словосъчетания в класическите старобългарски
преводни паметници от X–XI в.
На свободен достъп за всички потребители на
началната страница на системата e-Medievalia.
От 6.03.2014 до 30.09.2014 в речника са влизали
4110 потребители от 24 държави. Най-много с
речника са работили в Германия (1674 влизания),
България (1440), Холандия (438), САЩ (129), Дания
(104), Русия (102).

I. ЕЛЕКТРОННИ РЕСУРСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ.
ИНТЕРАКТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ
ВИДЕОСЕМИНАР
Четиристранен
международен
видеосеминар
“Византийското Богословие през XIV век”
7–8.05.2014, Богословски факултет, СУ
 Участват преподаватели и студенти от:
Московската духовна академия
Киевската духовна академия
Руската хуманитарна академия
(СанктПетербург)
Богословски факултет, СУ
Подобен форум се провежда за първи път
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II. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ
1. ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ ЗА
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДИКАТА НА
ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ
BG051PO0001-4.3.04-0004

Обучени 50 редовни и хонорувани преподаватели.
Подробно ръководство за работа на преподавателя
със системата е-Medievalia
 Семинар за обучение на преподаватели по eLearning,
Сандански,
24–28.01.2014
г.
(35
участници). Специален демонстрационен курс с
всички ресурси и дейности на платформата и
индивидуален курс за всеки от участниците
 Работни семинари за допълнително обучение на
преподавателите по практическото използване на
системата (07.03.2014, 24.06.2014)


II. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ




o

Записани 1400 студенти (планирани 1000)
бакалаври (редовна и задочна форма на обучение),
магистри, докторанти от СУ “Св. Климент
Охридски”, ПУ „Паисий Хилендарски“, ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий“, НХА. Един студент може да
бъде записан в няколко курса. Разработени
методически
указания
за
e-learning
в
медиевистиката. На началната страница на
системата за електронно обучение е-Medievalia е
качено Ръководство за работа на студента със
системата
Чуждестранни студенти 2 (италианец, англичанин)
Записани 1496 потребители (1040 влизали в
системата)
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o

2. ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ЗА УЧЕНЕ В
ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

III. АПРОБИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ФОРМИ ЗА
ОБУЧЕНИЕ В ТРАДИЦИОННИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

Втори семестър на учебната 2013/2014 г.
o

BG051PO0001-4.3.04-0004

o

Записване на студенти след получаване на
потребителско име и парола. Изпратени електронни
пощи от адреса на сайта (emedievalia@gmail.com) –
9900, получени пощи – 606.
Тестване на готовите курсове и ресурси към тях с
участието на целевата група (студентите).
Отстраняване на установените пропуски,
редактиране и усъвършенстване на съдържанието и
формата на курсовете с оглед на получената обратна
връзка от апробирането.
За всеки електронен ресурс – изготвена еднотипно
структурирана инфокарта с актуална информация
от данни и метаданни за съответния ресурс.

IV. ИНТЕГРИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ФОРМИ
ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАДИЦИОННИТЕ УЧЕБНИ
ПРОГРАМИ

Първи семестър на учебната 2014/2015 г.
BG051PO0001-4.3.04-0004

Подбор на бакалавърски и магистърски програми,
на които да се предоставят електронни услуги в
обучението по медиевистика
 Внедряване на електронните курсове в
традиционните програми за обучение по богословие,
история, филология, философия, изкуствознание
след разговори с деканските ръководства на
съответните факултети и съгласуване на условията
за използването на електронните ресурси


ОБРАТНА ВРЪЗКА С ОБУЧАЕМИТЕ
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Заключителна анкета – отразява оценката и
препоръките за курса и проведеното обучение
Обобщени данни за всички курсове:
 Как преценявате проведеното обучение (в сравнение
с традиционното)? – 88,41% отлично и много добро
 Как намирате съдържанието на електронния курс? –
97,63% много добро и добро
 Как намирате работата със системата е-Medievalia? –
54,82% лесна (има и голям процент, които смятат, че
работата със ситемата е интуитивна)
 Бихте ли препоръчали електронния курс на
познати? – 97,77% да
 Обучавали ли сте се с електронни курсове за
дистанционно обучение? – само 16,13%!
 Бихте ли се обучавали изцяло дистанционно? –
49,97% да (съответствие с темата на проекта, който
разработва електронни ресурси в помощ на
традиционното обучение, а не негов заместител)

КАКВО БИХТЕ ЖЕЛАЛИ

ДА СЕ ПРОМЕНИ?

Идеята е добра и пожелавам да се развива!
 Моята препоръка е да продължавате в същия дух.
Лекциите в курса са много пълни, има достатъчно
примери и упражнения. Хубаво е,че след
решаването на всеки тест можеш веднага да
провериш резултатите. Също можеш да решиш
всеки тест няколко пъти.
 Ние, студентите имаме нужда от повече такива
платформи, за да се осъвременят методите на
обучение.
 Много се радвам че електронната платформа в
софийски университет е факт!
 Съдържанието на курса е отлично, богато с
практически материали и лесно достъпно за работа
в домашни условия.
 Мнението ми е, че така организиран и проведен,
курсът е сравним с най добрите образци, с които съм
имал възможност да се запозная в европейските
университети
 ok e vsi4ko
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КАКВО БИХТЕ ЖЕЛАЛИ ДА СЕ ПРОМЕНИ?
Изпитните тестове да бъдат отворени за 24 часа.
o Да се увеличи броят на примерите.
 Допускат се 3 верни отговора от 3 възможни, това
обърква учениците.
 Бих желала да има повече тестови въпроси.
 Да можем да променяме свободно паролите си.
 Vsichko e mnogo dobre ! Samo da se namali trudnosta
na vuprosite!
 Повече въпроси, но към отговорите да има и
обяснения - например, кои са грешни и защо.
o Да продължава да се развива проектът и да се
допълва с още много информация и полезни тестове
и задачи.
o Да има едно постоянно обновление и допълване на
нови факти, за поддържане интереса към крайния
потребител.
o Регистрираните студенти да имат достъп до всички
курсове!!!!! Това е важно и редно, понеже индикира
свободен достъп до образование.
o
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РЕЗУЛТАТИ






Повишаване
на
квалификацията
на
университетските преподаватели в използването
на форми за електронно и дистанционно обучение
Повишаване на интереса и задълбочаване на
мотивацията на студентите, стимулиране на
тяхното самостоятелно критическо мислене и
генерирането на нови идеи
Повишаване на конкурентноспособността
и
качеството на българското висше образование в
областта
на
изучаване
и
опазване
на
историческото и културното наследство
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ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА
МЕДИЕВИСТИКАТА

V. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ,
ПУБЛИЧНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА
ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ
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За осигуряване на публичност проектът използва
специализирания сайт http://cyrillomethodiana.unisofia.bg, изграден по предходни медиевистични
проекти. На този уеб портал са разположени
електронен диахронен корпус от дигитално набрани
средновековни български текстове, специализирани
старобългарски уникодски шрифтове,
дигитализиран старобългарски речник и други
инструменти. Към тях се добавя и електронната
платформа за дистанционно обучение е-Medievalia.
В портала периодично се публикува информация за
събития по проекта.
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портал http://e-medievalia.uni-sofia.bg
посещения 29 922
от България
93,87%
Германия
0,9%
Испания
0,65%
Франция
0,45%
Великобритания 0,45%
Украйна
0,40%
Италия
0,35%
Полша
0,30%
Русия
0,25%

V. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И
ПУБЛИЧНОСТ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ
ПУБЛИКАЦИИ ПО ПРОЕКТА В ПЕРИОДИЧНИЯ И
СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ПЕЧАТ

Презентация на Г. Панев на V международна научна
конференция "Писменото наследство и
информационните технологии El'Manuscript 2014”, 1520.09.2014 г. Варна
o Презентация на Т. Славова на лятното училище по
проект Информатика, граматика, 2. 08. 2014, София
o Т. Славова Електронни ресурси за дистанционно
обучение по медиевистика – в сборника "Писменото
наследство и информационните технологии
El'Manuscript 2014”. София-Ижевск, 2014, с. 409-411.
o Т. Славова. Система за електронно обучение на
български студенти. – За буквите, бр. 42/май 2014, с. 7.
o Т. Славова. Проект E-Medievalia. – Философия, 3,
2014, 337–338.
o
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V. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ,
ПУБЛИЧНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА
ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ
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РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ
o Банер на проекта
 Лого на проекта
 Сертификат за успешно завършилите електронните
курсове
 Дипляна на проекта
 Рекламен календар на проекта
 Плакат на проекта
 Рекламна табела на проекта
 Стикер на проекта
 CD
 обучителни пакети, баджове

СЛЕД КРАЯ НА ПРОЕКТА – НАКЪДЕ?
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ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

