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Програма 
на ООН 

за развитие 

 

Програма „Глоб@лни библиотеки - 
България” 

 

 

Програмна област: 

Демократично управление 
 
Номер на проекта: 
00071115 
 
Срок: 
юни 2009 г. – декември 2013 г. 
 
Партньори: 

 Министерство на културата 

(отговорна агенция) 

 Програма на ООН за развитие 

(изпълнителна агенция) 

 Министерство на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията 

 Национално сдружение 

на общините в Република България 
(НСОРБ) 

 Българска библиотечно- 

информационна асоциация (ББИА) 

 

Бюджет:  

 15 млн. щ.д. безвъзмездна помощ от 
Фондация “Бил и Мелинда Гейтс” 

 Под формата на програмни продукти: 6 
млн. щ.д. дарение на софтуер от 
Майкрософт  

 29 млн. щ.д. принос от централна и 
местна власти      

 

Контакти: 
 
Национален директор 
Даниел Калчев, 
Изпълнителен директор 
на НФ “Култура” 
dkalchev@ncf.bg 

Ръководител на програмата 

Трендафил Меретев 
тел.: + 359 2 989 90 88 
tmeretev@glbulgaria.net 

Програмни директори 

от ПРООН 

Огняна Главусанова 
ogniana.glavoussanova@undp.org 
Емилияна Живкова 

emiliana.zhivkova@undp.org 

 

Офис на програмата 

ул. «Хан Крум» 28, ет. 1, София, 
България 
office@glbulgaria.net 

Портал на програмата 

www.glbulgaria.bg 

 

 

Описание на програмата: 

Следвайки планираща фаза с продължителност от април 2008 г. до октомври 2009 г., 
Програма „Глоб@лни библиотеки - България" е разработена, за да улесни достъпа на 
гражданите до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за 
общността чрез мрежата на обществените библиотеки в България.  

Програмата ще осигури свободен достъп до информационни и комуникационни технологии и 
интернет за посетителите в 900 обществени библиотеки в градове и села в цялата страна. 
Програмата ще се стреми да включи в дейностите си още 700 библиотеки и да мобилизира 
допълнителни средства за тяхното оборудване с компютри и Интернет.  

Близо 3000 библиотечни служители от над 1600 библиотеки ще бъдат обучени в компютърни 
умения, нови библиотечни услуги, библиотечен мениджмънт и умения за работа с хора 
(средният брой предвидени часове на обучаем е около 250).    

Програмата ще насърчи дейности по PR, фондонабиране и застъпничество, за да подпомогне 
процеса на модернизиране на обществените библиотеки и превръщането им в агенти на 
промяната и центрове за информация, комуникация и активен социален живот.  

За успешното изпълнение, усвояване на безвъзмездната помощ от Фондация „Бил и Мелинда 
Гейтс” и постигане на устойчиви резултати Програма „Глоб@лни библиотеки - България" ще 
разчита на съвместните усилия на правителството, местните власти и неправителствения 
сектор.  

 
Цели: 

 Да се ускори процесът на интеграция на българските граждани в глобалния 
информационен свят 

 Да се подобри човешкият капитал в България чрез формално и неформално обучение и 
учене през целия живот 

 Да се насърчи развитието на общности, да се стимулира развитието на гражданското 
общество и да се подобри качеството на живот на хората  

 

   Резултати към момента (юли 2010 г.)  

 455 обществени библиотеки от 234 общини в България бяха избрани на конкурентен 
принцип в първата фаза (Етап 2009) на програмата. Общият брой на подадените 
кандидатури за Етап 2009 беше 840.   

 740 библиотеки от 214 общини подадоха кандидатури за включване във втората фаза 
(Етап 2010) на програмата. Приключи обработката на данните от подадените 
кандидатури. Очаква се Управителният съвет на програмата да избере 341 библиотеки 
за включване в Етап 2010 през юли 2010 г. 

 Шест фирми участват в международния търг за доставка, инсталация и поддръжка на 
ИКТ оборудване за 900-те целеви библиотеки. Тръжната документация в момента се 
разглежда от централата на ПРООН в Ню Йорк.  

 Разработена е Карта на знанията и уменията на служителите в обществените 
библиотеки, заети в обслужването на потребителите - водещ документ на 
обучителната програма на “Глоб@лни библиотеки – България”. 

 Идентифицирани и планирани са 4 тематични направления на обучителната програма 
(с общо 17 модула): Информационни и комуникационни технологии, Организация и 
управление на работата в обществената библиотека, Услуги в модерната библиотека и 
Общуване и работа с хора.  

 От декември 2009 г. до юни 2010 г. бяха разработени чернови на обучителните 
материали по четирите тематични направления.  

 През април 2010 г. на конкурсен принцип (чрез интервюта) бяха избрани 120 обучители 
по четирите направления.  

 31 регионални ИТ специалисти бяха избрани на конкурсен принцип през април 2010 г. и 
инструктирани относно проверката на готовността на библиотеките да получат ИКТ 
оборудване през май 2010 г. 

 Общо въвеждащо обучение на обучители се провежда в София от 7 до 11 юли и още 
веднъж – от 14 до 18 юли 2010 г. 

 Подготовка на търг за избор на застраховател за ИКТ оборудването в целевите 
библиотеки се извършва от май 2010 г.  

 Търг за избор на подизпълнител, който да проведе Базово проучване за Рамката за 
планиране и оценка на въздействието на програмата, стартира през юли 2010 г. 

 Двуезичен Интернет портал, обновяван ежедневно. 
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