
                                                                                                                              ФОНДАЦИЯ ГЛОБАЛНИ  БИБЛИОТЕКИ БЪЛГАРИЯ 

                                                                                                                                                        ГОДИШЕН ПРОГРАМА 2017 

           финансиране 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ продукт/резултат срок ФБМГ МК проект 

1.Устойчиво развитие на мрежата от обществени библиотеки           

1.1.Предоставяне на безвъзмездни средства за малки проекти, утвърждаващи ролята 
на библиотеките сред местните общности /нови услуги в библиотеките/  

до 50 проекта 09.2016-06.2017   х   

1.2.  Обогатяване функционалностите на портала и налагането му като платформа за 
представяне на добри практики и онлайн обучения 

представяне на подбрани чужди практики; 
надграждане на мудъл платформата 

текущо х     

1.3. Регулярно събиране на информация за библиотеките през онлайн формата за 
отчети; проучвания през онлайн форми при необходимост 

2 бр. доклади на база на отчети за полугодието и 
на годишна база 

09.2017-02.2018 x     

1.4. Определяне на теми, подбор на обучители, разработване на обучителни 
материали по административни услуги, визуална грамотност, ИКТ, застъпничество 

3-ма наети обучители; разработени материали май   х   

1.5. Въвеждане на нови услуги в библиотеки 
*финансова грамотност за възрастни 

В 5 библиотеки пилотно  въвеждане на правна 
информация за гражданите 

юни     х 

1.6.Провеждане на обучения за повишаване знанията и уменията на библиотечните 
специалисти 
*обмен но опит с библиотеки от Холандия 

62 обучения; 750 обучени; 22-ма обучени по КА1 май   х х 

1.7.Съвместни обучения на библиотекари с партньори от БПМР по целите на 
хилядолетието на ООН 

4 обучения на 60 библиотекари Май-септември х   

2.Развиване знанията и уменията  за успешното изпълнение на дейността на ФГББ текущ текущ       

2.1.Организиране на обучения за повишаване знанията, уменията и лидерския 
капацитет на управителните органи, екипът и местните координатори 

1 обучение на екипа; 1 тренинг УС, координатори текущ х     

2.2.Партньорство с организации от мрежата на Глобални библиотеки по света за 
обмен на идеи, инструменти, добри практики и ноу-хау и участие в подходящи форуми 

съвместно кандидатстване по проекти текущ х     

3. Развитие на финансов капацитет за устойчиво развитие март март       

3.1. Провеждане на тематични срещи с представители на бизнеса, за представяне на 
каузи на библиотеките, за които фондацията набира на средства 

проведени 30 срещи април-ноември х     

3.2. Организиране на събития с различен характер за набиране на средства за книги, 
техника за библиотеките 

3 събития текущ х     

3.3. Набиране на средства за обществените библиотеки чрез сайта на фондация и 
други подходящи платформи 

разработени и представяни 3 каузи текущ х     



4 Застъпничество на национално и местно ниво за обществените библиотеки          

4.1. Провеждане на проучване за ролята и въздействието на обществените библиотеки 
в публичния сектор и изготвяне на  доклад /състояние на 
библиотеки;законодателство;финансиране/ 

 доклад за състоянието на библиотеките 
/проучване в  библиотеките; доклад от 
проучването; фокус групи с финансови експерти 
и граждани;доклад за приложението на 
законодателството за библиотеките/ 

януари-септември х х   

4.2. Разширяване на партньорските отношения с държавни институции, областни 
администрации и местни власти 

участие в работни групи; подписани 
споразумения; проведени съвместни акции 

текущ х     

4.3. „Пътят към библиотеката” –втори етап на  информационни кампании за 
обозначаване на обществените библиотеки  

поставени табели в 260 общини  текущ х     

4.4.Съвместно провеждане на Националната библиотечна седмица с ББИА включване на библиотеките в националния план 
за постигане на целите 2030 на ООН 

май       

4.5. Разширяване на медийните партньорства за представяне дейността на ФГББ в 
полза на различни обществени каузи 

партньорства с БТН, БНР, BIT,партньорство 2-3 
централни печатни медии; до 5 онлайн медии 

ноември х     

4.6.Кампания за връчване на  годишни награди на ФГББ връчени 5 награди ноември х     

4.7.Организиране на национална среща на  заинтересовани страни от мястото и ролята 
на обществените библиотеки за местните общности 

до 500 участници от различни сфери ноември /15-17/ х     

4.8. Организиране на работно посещение за представители на местните 
власти/журналисти в Европа във водещи библиотеки  

4 представители на общините;2-ма журналиста; 
2-ма от ФГББ 

октомври х     

4.9. Участие в конгреси, конференции, международни срещи и работни групи на 
ИФЛА, АЛА,  TC Europe, GL 

до 6 конференции/до 15 участника текущ х     

*при наличие на проектно финансиране 


