
ПРОГРАМА ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ 
 

Задание 

 

Позиция:    Обучител 

Тематично направление: Информационни и комуникационни технологии  

Срок:    9 месеца 

Очаквана стартова дата: 1 април 2010  

 
 
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Програма „Глоб@лни библиотеки - България” ще предостави лесен и равнопоставен 

достъп до информация, знание, комуникация и електронни услуги чрез безплатно 

ползване на Интернет и други ИКТ в обществените библиотеки, за да се подпомогне 

интеграцията на българските граждани в информационното общество. Вижте повече 

инормация на: www.glbulgaria.bg  

 

Обучителният компонент на програмата цели осигуряване на по-добро обслужване на 

потребителите на обществените библиотеки, включително чрез по-квалифицирана 

помощ от страна на  библиотекарите. Обучените библиотекари ще бъдат средството, 

чрез което програмата ще достигне до гражданите.  

 

Програмата има за цел да обучи 3 000 библиотекари (средно 250 часа на обучаем) през 

периода 2009-2013 по четири тематични направления:  

1. Информационни и комуникационни технологии 

2. Организация и управление на работата в обществената библиотека 

3. Услуги в модерната библиотека 

4. Oбщуване и работа с хора. 

 

През периода септември-декември 2009 г. бяха избрани екипи от ключови обучители 

по четирите тематични направления. Задачата на тези екипи беше да прегледат 

черновата на Картата на знанията и уменията на българските библиотекари (вижте 

http://glbulgaria.bg/page.php?c=50) и да предложат списък от модули във всяко 

тематично направление.  

 

През периода декември 2009 г. – март 2010 г. екипите от ключови обучители 

разработват обучителните материали и методиката, които да се използват за 

обучението на 3 000 библиотекари по четирите тематични направления на обучителния 

компонент на Програма „Глоб@лни библиотеки - България”. 

 

През пилотната фаза на обучителния компонент (2010 г.) обучителните модули по 

всяко от четирите направления ще бъдат преподавани от индивидуални експерти, които 

ще бъдат подпомагани, координирани и ръководени от Звеното за управление на 

програмата (ЗУП) в София.  

 

Избраните обучители за пилотната фаза (максимум 60 души общо) ще участват в 

обучение на обучители с цел да се постигне еднакво високо качество на техните 

обучителни умения в съответното тематично направление. Обучението на обучители 

ще се проведе през първата половина на 2010 г. 

http://www.glbulgaria.bg/
http://glbulgaria.bg/page.php?c=50


II. ЦЕЛ НА ЗАДАНИЕТО 

 

Изпълнява функциите на обучител в рамките на обучителния компонент на Програма 

„Глоб@лни библиотеки - България” по време на пилотната му фаза през 2010 г.  

 

III. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ / ОТЧЕТНОСТ 

Обучителят е нает от ПРООН по Договор за специални услуги (Special Service 

Agreement или SSA). Ако е държавен служител или работи в организация на бюджетна 

издръжка, титулярят излиза в неплатен отпуск за периода, през който изпълнява 

задълженията си по договора. 

 

Работата на обучителя се супервизира от ключовите обучители по съответните 

тематични области и от ЗУП.  

 

Обучителят ще работи в сътрудничество с двамата специалисти Обучение в Звеното за 

управление на програмата (ЗУП) в София и ще се отчита пред Ръководителя на 

програмата.  

 

ЗУП организира покриването на разходите за хранене, нощувки и транспорт, в случай 

на необходимост.   

 

IV. ОБХВАТ НА ЗАДАНИЕТО, ПРОДУКТИ И СРОКОВЕ  

 

 Запознава се с Картата на знанията и уменията на българските библиотекари 

в съответното тематично направление.  

 

В съответствие с графика за Обучението на обучители, предложен от специалистите 

Обучение в ЗУП и ключовите обучители:  

 Участва в „Обучение на обучители – 1” за цялата му продължителност (четири 

дни обучение по методика за обучение на възрастни); 

 Участва в „Обучение на обучители – 2” за цялата му продължителност (4 до 6 

дни, в зависимост от тематичната област). 

 

В съответствие с графика на обучение, разработен от специалистите Обучение в 

ЗУП: 

 Провежда два тестови обучителни курса за библиотекари по съответното 

тематично направление под супервизията на ключовите обучители и на 

специалистите „Обучения” от ЗУП (СО); 

 Ако тестовите обучения бъдат проведени задоволително, продължава с воденето 

на обучителни курсове за библиотекари до края на 2010 г. съгласно одобрения 

график. 

 

 

 На всеки три месеца участва в работни срещи и уъркшопи с останалите 

обучители по съответното тематично направление, с цел обмен на идеи и опит, 

предлагане на промени и подобряване на представянето на обучителите. 
 
 
 
 
 



V. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 

 

Обучителят ще получава заплащане по тарифа от 15 BGN на академичен час (максимум 

200 часа общо). Графикът на плащанията ще бъде установен на по-късен етап, като 

разплащанията са планирани за края на юни, края на септември и края на ноември 2010 

г.   

 

VI. НЕОБХОДИМА КВАЛИФИКАЦИЯ  

 Отлични познания и опит в обучението на възрастни  в областта на 

информационните и комуникационни технологии (ИКТ)  

 Желателен опит в прилагането на интерактивни методи на обучение 

 Отлични умения за работа с хора и способност за ефективна екипна работа 

 Отлични умения за устна и писмена комуникация на български език  

 Отлични презентационни умения 

 Желателно познаване на приоритетите на Министерство на културата, на 

читалищата и на българските обществени библиотеки 


