
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
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ОБУЧЕНИЕ 



ПРОЕКТ
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КОНТЕКСТ

ПРОГРАМА ИДЕЯ



Конкурс за малки проекти на ФГББ

• Тема на конкурса: 
„Библиотеката – активен участник в 

обществения живот“

• Основни цели на конкурса:
развитие на капацитета

партньорства

добри практики 

• Индикатори – не са зададени предварително

• Документация – насоки и формуляри 



Допустими участници 

• Само „глобални библиотеки“ 

• Водеща организация

• Партньори: 

- други библиотеки;

- НПО;

- училища и училищни настоятелства; 



Тематични области

Развитие на местната 
общност

Устойчиво развитие

Образователна интеграция 
на малцинствени групи 



ДЕЙНОСТИ

• Предварително 
зададени примерни 
дейности;

• Възможности за 
вариация в 
зависимост от 
контекста; 

• Иновативни решения; 

• Допустимост на 
дейностите; 

• Целесъобразност на 
дейностите;

• Адекватност на 
дейностите; 

• Проектна логика; 



Бюджет на проектите 

• Минимален бюджет

1500 лева 

• Максимален бюджет 

5000 лева 

БФ СП ОБ



Проектна логика 

Какво правим?

Защо го правим?

Кой участва?

Как го правим?

ЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

РЕЗУЛТАТИ



Структура на проекта 

Цели на проекта 
 основна и специфични 
 ясно формулирани (основни грешки)

Целева група на проекта 
 профил 
 проблеми и потребности
 индикатори

Дейности по проекта
 Наименование на дейността
 Описание на дейността
 Очаквани резултати/продукти от изпълнението на дейността
 Период на изпълнение (по месеци)



Очаквани резултати 

• Как цялостното изпълнение на проекта ще 
съдейства за разрешаване на идентифицираните 
проблеми и потребности на целевата група? 

• Как изпълнението на проекта ще засили ролята 
на библиотеката в местната общност, как ще 
развие или реализира капацитета ѝ? 

• Как изпълнението на проекта постига целите на 
тематичната област и на конкурсната 
процедура?



Информация и публичност

Уебсайт на ФГББ

Интернет и социални медии

Публикации 

ГРЕШКИ – неадекватни дейности!!!



Работа по групи 

Тематични области 

Зададени дейности

ПРОЕКТНА ИДЕЯ 



Работа по групи 

Вх.№ПроектИдея



Практични съвети 

• Имам идея или пък нямам идея 

• Какво правят другите – www.glbulgaria.bg

• Какво можем и ние?  

http://www.glbulgaria.bg/


И още нещо … 

Бъдете смели!

Бедете инициативни!

Търсете нови решения! 

Консултирайте се с нас! 



Благодаря за вниманието!

Елка Златева

Експерт „Програми и проекти“

e.zlateva@glbulgaria.net

mailto:e.zlateva@glbulgaria.net

