ПРОГРАМА за ДЕЙНОСТТА НА ФГББ - 2021 г.
Направление на дейност

1.Застъпничество, международно сътрудничество и комуникации
1.1.Организиране на Национален форум „Библиотеките днес” с участие на библиотеките от мрежата и
заинтересовани страни
определяне на фокус на форума, и ключови говорители/покана на международни участници
онлайн регистрация за участници от библиотеките
набиране на спонсори
определяне на теми, предварителна програма, панелисти
изработване на страница за сайта и цялостна визия за форума
избор на място за провеждане на форума
избор на изпълнители – рекламни материали, озвучаване
1.2.Кампания за 5-те годишни награди на ФГББ
Преглед на статута на наградите и промяна при необходимост
обявяване на номинациите
сформиране на комисия, оценка и определяне на победителите
изработка на статуетки, грамоти, визитки на номинираните и победителите
церемония по връчването на Годишните награди /сценарии, озвучаване, водещ/

1.3.Взаимодействие с централна и местна власти
Участие в работни групи в МК, МТСП и др.
Участие в среща/обсъждане в Народното събрание
Иницииране на среща с Комисията по култура на НСОБР/ 6 регионални срещи с представителите на
местните власти
1.4.Разработване и разпространение на информационни материали
информационни материал
1.5.Създаване на партньорство с предаването Библиотеката по БНТ
1.6. Участие в международни прояви и конференции
Участие на членове на екипа и представители на библиотеките IFLA, ,All Digital, Public Library2030

2.Партньорство с мрежата от обществени библиотеки
2.1.Проектна дейност
2.1.1. Финансова грамотност чрез обществените библиотеки
Координация на проекта
Пилотно тестване на обучителна програма за обучители
Пилотно тестване на обучителна програма по финансова грамотност за възрастни

Популяризиране на проекта
2.1.2.BIBLIO
Координация на проекта, участие в срещи
Модулна онлайн програма за 2 работни профила в Платформата MOOC /покриваща ново 5 на ЕVCET
Набиране на 100 библиотекари за пилотно тестване на обучителната модулна програма
Специализиран курс за смесено обучение/ привличане на 25 библиотекари за участие
Комуникация на проекта
2.1.4. Писмени съкровища по Долен Дунав
управление на проекта
комуникация и координация с партньорите
участие в месечни срещи
изработван уебсайт за популяризиране на писменото културно наследство и възможностите за туризъм
Изработване на меморандум за сътрудничество на заинтересованите страни
Провеждане на онлайн маркетингова кампания за популяризиране на литературните маршрути
участие в 2 литературни фестивала
2.1.5. Teach for Future
Координация и комуникация на проекта
Обучения на фасилитатори
Разработени обучителни материали в 3 направления /България координира – Предприемачество и
лидерство
подбор на 70 обучаеми от област Видин за трите направления Обучения на възрастни
2.2.Техническа поддръжка на ИКТ оборудването в читалищата от мрежа
2.3. Съфинансиране и партньорство на значими национални библиотечни инициативи
3.1.1. Библиотечни конференции, организирани от библиотеки и сродни организации
3.1.2. кампании, свързани с цифровия дневен ред – цифрова седмица/седмица на кодирането
3.1.3. Програми свързани книгата/четене и грамотност/ с ученето през целия живот /МОН, МТСП/

3.Инситуционална устойчивост за изпълнение целите на ФГББ
3.1. Oбучения на управителни органи, оперативен екип и местни координатори
3.2. Обогатяване на функционалностите и съдържанието на обучителната платформа

