
Нови услуги на национално ниво 

 

Инициативите целят: 

1. Да предложат услуги, отговарящи на потребностите на различните  общности в 

България 

2. Да осигурят максимално и устойчиво използване на ресурсите на обучителните 

центрове, създавани чрез Програма „Глобални библиотеки – България”  

 

 Електронно здраве чрез системата на обществените библиотеки 

 

Услугата  има за цел да подобри здравната информираност на българските граждани;  

да улесни  достъпа им до здравни и съпътстващите ги услуги; да  въвлече здравните 

институции  в информирането на гражданите; да изгради мостове  между гражданите и 

здравната система и да промени нагласите; да повиши  качеството  на живот на 

българските граждани.  

 

Дейности:  

- Изграждане на портали с информация и връзки например по отношение на: 

права на пациента, местни и национални лечебни заведения, специалисти, 

здравни услуги, санаториуми, домове за възрастни,  новини за профилактика и 

безплатни прегледи,  здравни електронни журнали и др. 

- Помощ и обучения в ползване на порталите.  

 

 Проект „Само за търсещи работа” 

Мисията на проекта е да насърчи и подпомогне търсещите работа или нова кариера 

чрез осигуряване на портал за достъп до необходими електронни ресурси като напр.:  

тестове за самостоятелно професионално ориентиране; връзки до сайтове с 

информация за курсове, професионално образование, преквалификация  и др.; връзки 

до сайтове с информация  за работни места, за надомна работа и за лицензирани 

фирми за работа в чужбина; примерни образци на документи за кандидатстване за 

работа, инструкции  или семинари за изработване на документи за кандидатстване за 

работа, вкл. Еuropass, мотивационни и насърчаващи семинари и др. 

Идеята на проекта е в определени дни и часове определени пространства и компютри 

в обучителните центрове на библиотеките да бъдат използвани само с цел търсене на 

работа като това се означава изрично с табели на място „Само за търсещи работа” и 

се рекламира в общността. 

 

 Центрове за  развитие на човешките ресурси в малките градове 

Инициативата на обучителните центрове цели да подпомогне повишаването на 

качеството на човешкия капитал чрез обучения в професии, изискващи използване на 

технологиите и съобразени от друга страна с нуждите на малките градове като 

например: офис-секретар, офис-мениджър, оператор на компютър, оперативен 

счетоводител, администратор в хотелиерството, организатор на туристическа и 

агентска дейност и др. 

 

 



 Информационно-консултативни центрове за подпомагане на местното 

развитие 

 

Центровете си поставят за цел да насърчават предприемачеството и заетостта в 

селата в няколко основни области: земеделие; селски туризъм; опазване на 

археологическото и архитектурно наследство, традиции, занаяти, фолклор, местни 

атракции и фестивали;  екология;  устойчивост на природните забележителности и др.   

  

Дейности: 

- Центровете ще предоставят портали с директен достъп до съответните 

държавни институции, актуални финансиращи програми и полезни съвети; 

консултации в намиране на необходимите нормативни документи и проучване 

на възможностите за бизнес инициативи; помощ в попълване на анкетни карти и 

електронни документи; обучения в попълване на електронни апликационни 

форми; цялостно изработване на проектни предложения  и др. 

 

  Клубове „ Аз обичам България” 

Клубовете ще  привлекат най-вече учениците и младите хора към библиотеките, като 

ги насърчат максимално да използват технологичните им ресурси, Google Earth и др. 

за изработване на мултимедийни презентации, видео клипове, музикални клипове, 

слайд шоу, интернет радио и др., както и да  инициират и модерират каузи в 

социалните мрежи, свързани с  местните история, география, природа, традиции, 

занаяти, фестивали и празници, екология, туризъм и др.  

Дейностите и продуктите могат да бъдат насърчавани както чрез публични  

презентации в библиотеките и на открито, така и чрез предлагането им срещу 

заплащане на заинтересовани организации и фирми.  

 

 Детски университети 

Детските университети към обществените библиотеки ще стимулират развитието на 

най-будните и амбициозни деца, като ги насочат към научни изследвания с помощта 

на ресурсите на библиотеките и особено на възможностите на технологиите, и ги 

насърчат да произвеждат кратки научни мултимедийни презентации. 

Дейностите, усилията и продуктите на младите хора могат да бъдат стимулирани  чрез 

раздаване на почетни дипломи, чрез публични  презентации в библиотеките, 

училищата, на открито, както и на специално организирани местни научни фестивали 

за общността и региона и др.  

 

 60 + или Обучения в информационна грамотност за възрастни 

Националната услуга „Обучение в информационна грамотност за възрастни” ще 

обедини усилията на множество библиотеки в България. Предлага обучения в 

отваряне на електронна поща, ползване на скайп, проверка на сметки, умения за 

откриване на обществена и местна информация и др. 


