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Защо „отворено“…?

• Open Knowledge 

• Open Access

• Open Science

• Open Data

• Open Education

• …



„Отворено
знание“



Основните характеристики на отвореността са:

НАЛИЧНОСТ И 
ДОСТЪП

ПОВТОРНА УПОТРЕБА УНИВЕРСАЛНО
УЧАСТИЕ



„Отворени данни“



“Отворена 
дефиниция“

“Open Definitions” определя 
подробно изискванията за 
„отворени“ данни и 
съдържание.

Отворените данни са
градивните елементи на 
отвореното знание.

Отворените знания са това, 
което отворените данни 
стават, когато са полезни, 
използваеми и използвани.



Видове отворени данни

Култура Наука Финанси

Статистика Времето
Околна 
среда



„Отворен достъп“



https://doaj.org/

https://doaj.org/


• https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/

https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/


https://bpos.bg/

https://bpos.bg/


„Отворена наука“



„Отворено 
образование“



ЕС 
https://ec.europa.eu/jrc/en/open-

education

• Отвореното образование е общ термин, под който 
могат да се приемат различни разбирания за 
отвореното образование.

• Той надхвърля отворените образователни ресурси 
(OER) и отворените изследователски резултати, за 
да обхване стратегически решения, методи на 
преподаване, сътрудничество между индивиди и 
институции, признаване на неформалното 
обучение и различни начини за предоставяне на 
съдържание.

https://ec.europa.eu/jrc/en/open-education


https://en.unesco.org/themes/building-
knowledge-societies/oer

https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer


OER commons
https://www.oercommons.org/

https://www.oercommons.org/


OER World Map
https://oerworldmap.org/

https://oerworldmap.org/


Open Educational Resources

програми

учебници презентации

ръководствавидеа

диплянки

тестове домашна работа

Отворените образователни ресурси (OER) са учебни, изследователски материали на всякакъв носител, които се 
намират в публичното пространство или са издадени под отворен лиценз, който позволява тяхното последващо
безплатно използване.

изображения
подкастове

карти

планове

………….

Open Education: Content



„Open education: practices“ (OEP)



OE GLOBAL
https://www.oeglobal.org/

https://www.oeconsortium.org
/



Области на дейност

Open Educational 
Resources (OER)

Massive Open Online 
Courses (MOOCs)

Open Access (OA)

Open Data Open Science
Open Education 
Technology

Open Practices



Massive Open Online Courses (MOOCs)



Отворени лицензи

Всички 
права 
запазени

Някои 
права 
запазени



• https://choosealicense.com/

https://choosealicense.com/
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