
 
 ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДАЦИЯ ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ,  2018 г. 

Направление на дейност 
Период Източник на финансиране продукт/резултат 

Начало Край ФГББ МК Проекти  

1. Оперативна дейност , застъпничество, комуникации, национални и международни прояви      
 

1.1. Представяне на резултатите от извършеният преглед на състоянието на обществените библиотеки Февруари  Ноември      
Внесени за разглеждане на първо четене в НС на предложения за 

законодателни промени, свързани с финансирането и дейността на 
обществените библиотеки 

1.2. Разширяване на партньорските отношения с държавни институции, управляващи органи на 
програми, областни администрации и местни власти 

Февруари Декември     

Проведени по  минимум 1 среща на представители на Фондацията с 
управителните органи на оперативните програми 

ФГББ е включена в работните групи 

Проведено 1 работно посещение на 10 представители на местните 
власти за обмяна на опит в европейска страна с добри практики в 

областта на управление на библиотечната сфера. 

1.3. Популяризиране и позициониране на ФГББ Март Април     

Разработена комуникационна стратегия с оглед целите на 
фондацията. 

Нает ПР експерт/агенция за реализиране на дейностите. 

1.3.2. Кампания за 2-те годишни награди на ФГББ Април Ноември     

Връчени годишни награди на ФГББ. 

Популяризирани годишни награди на ФГББ и добри практики 
за подкрепа на обществените библиотеки. 

1.3.2. Организиране на Национален форум „Библиотеките днес” с участие на библиотеките от 
мрежата и заинтересовани страни  

Април Ноември     

До 500 участника, до 5 международни гости. 

Популяризирани добри модели и практики от обществените 
библиотеки. 

Привлечени  институционални и медийни партньори.  

Привлечени 5 спонсора 

Участие на представители на централни и местни власти  

Привлечени 20 доброволеца 

1.4. Участие в национални форуми и прояви Февруари Декември      

Позициониране на обществените библиотеки като центрове за 
информация за услуги на е-управлението. 

Партньорство с АБК и Детски книги 

                           до 3 участия в подходящи събития  

Участие в застъпническите прояви 

Изнесен 1 доклад 

Участие в до 8 кампании и инициативи 

1.5. Участие в международни  прояви и конференции  Януари Декември      
Шест участия в международни форуми и 3 национални 

кампании на международни инициативи 

1.6. Поддръжка на ИКТ оборудването в читалищните библиотеки от мрежата. Разработване на 
механизъм за прехвърляне на собствеността на читалищата 

Юни Октомври     
Взето решение относно собствеността и управлението на ИКТ 

техниката. 

1.7.Преглед и актуализация на плана за фондонабиране май      Актуализиран план на 3 години 

1.8.Набиране на средства текущ      Привлечени средства на ФГББ и за библиотеките 



 

Проектна дейност       

2.2.1. Развитие капацитета на мрежата и на обучителните центрове 85 000 
Февруари Ноември 

    
Проведени до 76 обучения 

Обучени до 1070 библиотекари 
 

2.2.2. Библиотеката като център на местната общност - конкурси за малки проекти 150 000 

Януари Ноември 

    

До 100 получени проектни предложения. 
До 50 одобрени проект 

Обхванати до 100 библиотеки 
Изградени до 80 партньорства  

Разработени 5 иновативни  библиотечни услуги 
Обучени 250  лица в рамките на проектите 

Проведени над 230 събития 
Достигнати над 38 000 граждани 

2.3. Дигитални умения за МСП в България 

Януари Октомври 

    

Трансфер на 6 иновативни практики и адаптиран 
образователен модел за развитие на цифрови умения в 

българските МСП 
Разработено учебно съдържание в 4 тематични модула 

3 регионалните библиотеки в утвърдени като центрове за 
придобиване на цифрови  
умения от заетите в МСП 

Развити 3 местни партньорства на заинтересованите страни 
Проведени 3 информационни срещи 

Обучени 30 представители на МСП 
Обучени 30 обучители  

2.4. Е-умения за Е–включване  

Януари Декември 

    

До10 участника от 5-те партньори в работна среща по проекта  
Методология за оценка на дигитални умения 

Обучени 4 ИКТ специалисти в Северна Ирландия 
Пилотно тестване на обучителната програма по ИКТ за уязвими 

групи: 4 групи по 10 души от целевата група в 4 регионални 
библиотеки 

2.5. Пилотно тестване на методология за оценка на дигиталните умения  

Януари  Юни  

    

Обучени 3ма анкетьори 
Анкетирани 10 граждани 

Обучени 6 анкетьори от 5 регионални библиотеки за 
национално проучване 

Анкетирани 150 граждани  в 5 области 

2.6. Писмените съкровища на Долен Дунав*  
Май Декември 

    
Интегрирана стратегия за устойчиво развитие на 

трансгранична дестинация за литературен туризъм "Писмените 
съкровища на Долен Дунав" 

2.7.  Библиотеките в услуга на местните общности /Творческа Европа/* Септември       

2.8. Полезни и активни – програма Младеж на Министерство на младежта и спорта* Април Октомври      

2.9. Знания и умения за неформално образование в обществените библиотеки /Еразъм+КА1/* Септември       

* При наличие на проектно финансиране  


