
 
ПРОГРАМА за ДЕЙНОСТТА 2019 г. 

           Направление на дейност оперативен график по месеци 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.ЗАСТЪПНИЧЕСТВО, ПУБЛИЧНОСТ             

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 2-те годишни награди на ФГББ             

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. Съфинансиране и партньорство на значими национални библиотечни инициативи              

национални конференции, свързани с електронното  управление и услуги             

прояви през м.април /2-ри април Деня на детската книга- 23 април Ден на книгата и авторското право/              

кампании, свързани с цифровия дневен ред – цифрова седмица/седмица  на кодирането             

Библиотечни конференции, организирани от РБ и университети             

национални дни на ученето през целия живот /МОН- Нац. Програма за учене през целия живот/             

             

1.4 Национална библиотечна седмица             

1.4.1.национална библиотечна конференция             

             

1.5.Взаимодействие с централна и местна власти             

организиране на обсъждания с експерти               

разработване на предложения до МК и МФ относно финансирането на обществените библиотеки             

разработване на предложения за законодателни промени до МК             

 среща/обсъждане  в Народното събрание             

провеждане на среща с Комисията по култура на НСОБР/ 6 регионални срещи с представителите на 
местните власти 

            

 продължаваме на съвместната работа с МК за приемане на унифицирани статистически показатели, 
които да се отчетат от всички библиотеки  

            

срещи на представители на Фондацията с управителните органи на оперативните програми             

участие в работни групи             



 
1.6.Разработване и разпространение на промоционални материали             

информационни материал             

журналистическа подкрепа за подготовка на материали              

1.7.Изработка на рекламни клипове за нови библиотечни услуги              

2.Участие в международни  прояви и конференции              

Участие на членове на екипа и представители на библиотеките IFLA, ,All Digital, Public Library2030             

             

Собственост върху техниката в библиотечната мрежа             

 Прехвърляне на собствеността по места             

Техническа поддръжка на ИКТ оборудването до прехвърлянето             

Преглед и актуализацията 3 плана за фондонабиране             
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3.Развитие капацитета на мрежата             

3.1.Министерство на културата             

2.2.Приключване на обученията за III квалификационна степен             

2.2.1.събиране на отчетите на ЦПО и удостоверенията за придобита степен             

3.2. Е-умения за Е–включване              

 Управление на проекта             

Участие в работна среща             

Обучение на обучители за работа с  иновативна методология за оценка на дигитални умения              

Тестване на иновативна методология за оценка на дигитални умения с целевата група             

Подготовка на отчет             

3.3.Генерация код – програмиране за ученици в робота Финч             

Работна среща на библиотеките предлагащи програмиране  с робота Финч             

Определяне на  20 библиотеки за провеждане на обучения за ученици             

Подготовка и изпращане на договори за обучения и комплекти с роботи Финч             

Провеждане на 10 обучения на групи от 10 ученика             

Провеждане на състезание по места и определяне на участници за учебен пролетен лагер             

Пролетен учебен лагер по програмиране за напреднали             

Разработване на програма, учебни и промоционални материала             

Оценка на резултатите             

Подготовка на отчет             

3.4. Знания, умения и иновации за повишаване качеството на неформалното образование               

2.5.1. Организиране на обучителни програми в Холандия              

2.5.2. Организиране на 4  регионални срещи              



 
2.5.3. Дискусионен форум на платформата на ФГББ              

2.5.4. Специализирана езикова подготовка на участниците             

2.5.5. Комуникация на проекта             

3.5. Писмени съкровища по Долен Дунав             

управление на проекта              

подготовка на 3 процедури             

комуникация и координация с партньорите             

участие в месечни срещи             

изработване на комуникационна стратегия на проекта             

провеждане на проучване сред заинтересованите страни             

разработване на комуникационна стратегия на избраните  литературни туристически маршрути             

изработване на сайт с база данни на литературните маршрути              

участие в 2 литературни фестивала             

3.6. Finical literacy  through public libraries             

Координация на проекта             

участие в работни срещи             

проучвания на наличните ресурси по финансова грамотност във всяка страна партньор             

дизайн на учебна програма и съдържание за онлайн платформа - мудъл             

разработване на методология за обучение на библиотекари обучители на възрастни по финансова 
грамотност 

            

             

*подаден проект по който се чака резултат             

Творческа Европа – Smart Lib*             

Еразъм, Media Literacy for All–/ Get your facts straight!/*             

Еразъм, SSA- BIBLIO- Boosting digital skills and competencies for librarians in Europe*             

 


