
  ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТФОРМИ ЗА ЦИФРОВО 
ПРИОБЩАВАНЕ 



 
Мисията на обществените 
бибиотеките днес 

• Да бъдат портал за достъп до информация и 
знание за всеки 

• Да насърчават грамотността и четенето за 
удоволствие  

• Да  подпомагат образованието и ученето през 
целия живот 

• Да развиват дигиталните умения 
• Да повишават информационната грамотност 
• Да осмислят свободното време на гражданите 

 



Осигуряват условия за 
нови форми на творчество 
 

Подкрепят неформалното 
образование 

Съхраняват и представят 
културното наследство 

Библиотеките от мрежата 



Библиотеките  
подпомагат 
цифровото 

приобщавене 



Развиваме 
иновативни 

библиотечни услуги 
 

Какво правим ние 

             
Обучения за      

библиотечни 
специалисти 

Подкрепяме малки 
проекти 

Поддържаме  ИКТ 
оборудването  



Търсим публично 
финансиране 

 

Как го правим  

     търсим донори и партьори 

Кампании за фондонабиране 

Проектна дейност  



Как го правим  



Как го правим  

Проект „Дигитални умения за малките и средни 
предприятия в България“  
 
Разработени онлайн учебни модули: 
 
•     Дигитален (цифров) маркетинг 
•     Услуги в облак за МСП 
•     Защита и поверителност на данните 
•     Безопасни онлайн транзакции и сътрудничество. 

 
 

Повечи информация на http://www.glbulgaria.bg/bg/digisme 

 



Как го правим  

Проект Е-skills for E-inclusion 
 
Цел: разработване на обучителна програма по компютърна грамотност за 
уязвими групи с цел улесняване на достъпа им до пазара на труда 
 
Пратньори: 
Kilcooley Womens Centre – Northern Ireland, UK 
www.kilcooleywomenscentre.co.uk 
Ascociata Consultantilor in Dezvoltare Comunitara - Romania 
www.acdcromania.ro 
Association Nationala Bibliotecarilor Romania 
www.anbpr.org.ro 
Function Acccion Libre Spain 
www.fundacionesplai.org 
Associazione ARCI – Italy  
www.arci.it 
 

http://www.kilcooleywomenscentre.co.uk/
http://www.acdcromania.ro/
http://www.anbpr.org.ro/
http://www.fundacionesplai.org/
http://www.arci.it/


Как го правим  

Проект „Правна информация в обществените библиотеки“ 
 
Цел: подобряване на достъпа до правосъдие на българските 
граждани, чрез повишаване на правната им култура и грамотност 
 
 
Патрньор: студетската правната клиника към Юридическия факултет 
на УНСС 
Библиотеките - Благоевград, Кюстендил, Враца и Видин, 
общинската библиотека в гр. Самоков и читалищната библиотека в 
гр. Ботевград 



Как го правим  

 Проект -  Пилотиране на инструмент за оценка на базова 
и средна цифровата компетентност  
 
DigComp2.1 (All Digital 2014)  
 

Партньори 
 

• Digital Opportunities Foundation, Germany 
• Global Libraries - Bulgaria Foundation 
• LIKTA, Latvia  
• Malta Communications Authority (MCA)  
• YouRock Online Ltd, UK 



Какво е бъщедето ни  

• В процесите на дигитализация 

• В обмена на цифрова информация 

• В създаване на отворени дигитални архиви  

• За достъп до електронното управление 

• Места за социални комуникации и култура 



  Благодаря за вниманието!  
Спаска Тарандова 

 


