ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ФОНДАЦИЯ “ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ”
ПРЕЗ 2015 Г.

ФЕВРУАРИ 2016

Мисията на Фондация „Глобални Библиотеки – България” е да подпомага
приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество, да
повишава качеството им на живот и да насърчава гражданското участие. Тя е приемник
на целите и резултатите на Програма „Глобални библиотеки – България“, реализирала
проект “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за
всеки” /наричана за кратко по-нататък Програма/, изпълнявана в България в периода 2009
– 2013 г. след предоставено финансиране от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ /ФБМГ/ –
САЩ.
ФГББ работи за постигане на следните цели:
·

Да създава условия за свободен и равен достъп до информация, интернет и
електронни услуги за гражданите;

·

Да насърчава информационната грамотност, ученето през целия живот,
гражданското участие и социалното сближаване, местното и общностно развитие;

·

Да подпомага социалната интеграция на групите в неравностойно положение,
равните възможности за образование и здравеопазване за всички граждани чрез
подобряване на достъпа до информация;

·

Да подпомага развитието на обществените библиотеки;

·

Да насърчава интеркултурния диалог и международните контакти.

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2015 г.

1. Изграждане на институционален капацитет за подпомагане на устойчивото
развитие на мрежата от обществени библиотеки;
1.1. Организационно изграждане и приемане на вътрешно нормативна уредба
През 2015 г., с оглед целите на Фондацията, Управителният съвет утвърди щатно
разписание с необходимите длъжности и проведе серия от конкурси за попълване на
оперативния състав на фондацията с експерти и изпълнителен директор.
С цел нормалното функциониране на ФГББ, УС продължи работата си по приемането на
вътрешно - институционални документи, които да гарантират спазване на принципите на
законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност при изпълнение на
всички дейности.
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През февруари 2015 г. Настоятелството прие стратегическа тригодишна рамка за
развитие на ФГББ. Бе избран и първият състав на Обществения съвет на ФГББ, който
включва признати експерти в сферата на дейност на Фондацията - обществени лица,
представители на национални организации, донорски организации и други.
Общественият съвет е постоянно действащ консултативен орган на Фондацията, който
предоставя експерта помощ на организацията при осъществяване на цялостната ѝ
дейност, популяризира нейната мисия и цели. За първи председател на Обществения
съвет Настоятелството избра проф. Георги Близнашки.
През м. май 2015 г. се проведе първото заседание на Обществения съвет на Фондация
"Глобални библиотеки - България". На него присъстваха 12 от общо 14 членния му състав.
Председателстван от проф. Близнашки, Общественият съвет обсъди и утвърди Правила за
своята работа. Съветът избра и двама секретари - Снежана Йовева и Марин Бодаков,
които ще подпомагат Председателя и ще координират дейността на съвета.

2. Повишаване знанията и уменията на Управителните органи, персонала и
координаторите на ФГББ за успешно управление и изпълнение на дейностите
2.1.Работна среща с директорите на регионалните библиотеки.
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В края на м. март в София Фондацията проведе работна среща с директорите на
регионалните библиотеки. В рамките на форума Гинка Чавдарова, председател на УС,
сподели с участниците стратегическа визия за развитие през следващите три години.
Обсъдена бе бъдещата съвместна работа между фондацията и регионалните библиотеки с
цел по-добра координация и по-ефективното използване на мрежата от обществени
библиотеки в страната. Бяха дискутирани основни елементи от бъдещата съвместна
дейност – развитието на иновативни услуги и повишаване капацитета на обучителните
центрове. Участниците в срещата бяха запознати с данните от международно
представително проучване, проведено от TNS по поръчка на фондация „Бил и Мелинда
Гейтс” сред населението и потребителите на обществените библиотеки за въздействието,
което библиотеките оказват върху качеството на живот на хората. Участниците бяха
запознати и с новите оперативни програми на национално ниво и с възможности за
директно кандидатстване в Брюксел.
През октомври 2015 г. Спаска Тарандова, изпълнителен директор на ФГББ взе участие в
международна среща на лидери - иноватори в библиотеките по програма ИНЕЛИ
/International Network of Emerging Library Innovators/ на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“,
проведена в Кейптаун, Южна Африка. На срещата се дискутирани теми за бъдещето на
библиотеки в модерното общество; лидерство и застъпничество; програми за обучение и
добри практики. В рамките на международната среща, г-жа Тарандова проведе среща с
Дебора Джейкъб, директор на Глобални библиотеки във ФБМГ и Зола Медисън, проектен
координатор на ФБМГ за Фондацията.
3. Разработване на план за финансова устойчивост на Фондацията за
изпълнение на програми и управление на проекти в подкрепа на обществените
библиотеки;
През м. май бе разработен проект на план за фондонабиране, който бе изпратен на ФБМГ
съобразно договора за грантово финансиране. Целта на Плана за фондонабиране на ФГББ
е да съдейства на Фондацията да бъде проактивна в преследването на своите цели и при
осигуряването на ресурси за реализиране на своите дейности и услуги, за постигане на
желаните резултати. Той представлява ясно начертана пътна карта, която позволява на
ФГББ максимално лесно и ефективно да мобилизира необходимите средства за
реализиране на своята Програма.
В допълнение към планираните дейности за фондонабиране, екипът на Фондацията, след
съгласуване с Управителния съвет, разработи и подаде проектни предложения до
управляващите органи на няколко финансиращи програми.
Разработените проектни идеи са насочени към реализиране на дейности, които попадат в
обхвата на мисията и целите на Фондацията, чрез които се очаква да бъдат привлечени
допълнително средства за осигуряване на финансовата ѝ устойчивост и изпълнение на
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целите ѝ. Очакваното проектно финансиране би допринесло за разширяване на обхвата на
дейностите, заложени в Плана за фондонабиране.
4. Застъпничество на международно, национално и местно ниво за обществените
библиотеки.
4.1. Участие в конференции
Фондация „Глобални библиотеки – България”, като новосъздадена организация, има за
цел да участва в подходящи международни и национални форуми, които пряко
кореспондират с развитието на библиотечната сфера, но също така и в такива, които
спомагат за създаването на нови контакти и изграждането на партньорства с организации,
които имат сходни сфери на дейност и представляват интерес за Фондацията за постигане
на нейните цели в подкрепа на развитието на обществените библиотеки като центрове на
електронни услуги за гражданите, подпомагащи информационната грамотност, ученето
през целия живот, гражданското участие и социалното сближаване, местното и общностно
развитие.
Фондацията реализира на практика посочената цел чрез участие в следните форуми:
16-та Национална конференция по електронно управление
Надя Груева, регионален координатор и ключов експерт на ФГББ по услуги в модерните
библиотеки участва с презентация в 16-та Национална конференция по електронно
управление “Трансформиране на администрацията в посока добро управление”, проведена
в София на 12 и 13 март 2015 г. По време на форума бе дискутирана визията за електронно
управление в България, както и до каква степен предоставяните електронни
административни услуги се използват от гражданите и бизнеса.
Г-жа Груева представи опита на обществените библиотеки в предоставянето на е-услуги
за гражданите и изрази позицията на ФГББ, че обществените библиотеките имат
потенциал да бъдат мост между гражданите и електронното управление, да се включат по
различни начини и с необходимата ангажираност с цел насърчаване ползването и
развитието на услугите на електронното управление.
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Събитието се проведе под патронажа на вицепремиера на Република България Румяна
Бъчварова, и със съдействието на Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията (МТИТС), Национално сдружение на общините в Република
България (НСОРБ) и Мрежата на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа
(NALAS).
Национална научна конференция „ИКТ в библиотечно-информационните
науки, образованието и културното наследство”
На 29 май 2015 г. Спаска Тарандова, експерт библиотеки и регионална координация,
участва с доклад „Технологиите в библиотеките – равен шанс за всички” в Националната
научна конференция „ИКТ в библиотечно-информационните науки, образованието и
културното наследство“, посветена на 70 години от създаването на Организацията на
обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) и 65 години от
създаването на Държавен библиотекарски институт (днес Университет по
библиотекознание и информационни технологии, УниБИТ). Участниците бяха запознати с
основните резултати от проучване за въздействието на Програма Глобални библиотеки,
проведено в края на 2014 г. по поръчка на фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ в четири
страни - България, Ботсуана, Литва и Мексико.
В работата на форума участваха представители на академичната общност, педагози, ИКТ
специалисти – изследователи, експерти и практици. Те представиха своите научни и
приложни изследвания за ИКТ в библиотечно-информационните науки и
хуманитаристиката и ИКТ като инструмент в образованието.
Национална кръгла маса за „Учене през целия живот”
Спаска Тарандова, експерт библиотеки и регионална координация във ФГББ, участва в
Националната кръгла маса на тема „Библиотеките в изпълнение на Стратегията за учене
през целия живот“, проведена в голямата зала на Дома на Европа в София. Обсъдена бе
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дейността на библиотеките като центрове за неформално обучение, самостоятелно учене и
информационна грамотност, като консултанти и партньори. Тя сподели с участниците, че
ФГББ ще продължи да подкрепя постигнатото по време на Програма „Глобални
библиотеки” в обучението на различни категории възрастни – библиотечни специалисти,
хора в неравностойно положение – в ИКТ умения, една от основните ключови
компетентности. Един от партньорите във Фондацията - Българската библиотечноинформационна асоциация излезе със специално обръщение, в което се настоява за
утвърждаването на обществените библиотеки като центрове за неформално обучение и
самостоятелно учене.
Президентска среща на ИФЛА /Международна федерация на библиотечните
асоциации/ - IFLA President’s Meeting 2015, в Истанбул, Турция от 3 до 5 юни 2015 г.
под надслов „Умението да трансформираш библиотеките”
Основен акцент на срещата бе новата програма за развитие, която ООН договаря, и
необходимостта от нови подходи в постигането на целта - подобряване живота на хората
през периода 2016-2030 г. и как ИФЛА да участва активно в този процес.
В рамките на срещата Снежана Янева, член на Настоятелството и Спаска Тарандова,
експерт библиотеки и регионална координация на ФГББ разговаряха с:
- колеги от Турция, които изпълняват проект The Librar-e Turkey project /Глобални
библиотеки- Турция/ за съвместно изработване и кандидатстване с проекти по ТГС.
- Димитрис Протосалтоу от “Future Libraries” за предстоящият проект INELI Balkans, в
който партньор ще бъде ББИА.
- Мелиса Пейлтхорп, старши програмен координатор във Фондация „Бил и Мелинда
Гейтс” за създаване на Европейска мрежа Глобални библиотеки от страните, в които е
била изпълнявана Програмата.
Среща в Брюксел за официално представяне на резултатите от кампанията
на Public Libraries 2020 „Европейски депутати за библиотеките”
През м. юни Снежана Янева, член на Настоятелството на ФГББ, присъства в Брюксел на
тържествено събитие за представяне на резултатите от програмата „Европейски депутати
за библиотеките“ и луксозното издание „Библиотеките променят живота“, представящо
посещенията на Евродепутатите в библиотеки в съответните страни.
На събитието присъстваха евродепутати, представители на библиотечната общност в
Европа и други високопоставени представители от различни страни. Домакин на
събитието бе Принцеса Лаутрентин, основател и почетен председател на Фондация
„Четмо писмо“. Сред присъстващите бяха Жан-Клод Юнкер и Европейския комисар по
образование, култура и спорт Тибор Наврачич. Участието на двама български
евродепутати бе високо оценено от организаторите и участниците.
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Участниците говориха за променящата се роля на библиотеките в европейските общества
и се обединиха около предизвикателствата стоящи както пред политиците, така и пред
самата библиотечна общност, да използват потенциала на библиотеките и да надграждат
постигнатото чрез конкретни инициативи, като по този начин осигуряват възможност
библиотеките да имат още по-значима роля в промяната на живота на европейските
граждани към по-добро.
България е активен участник в инициативата „Европейски депутати за библиотеките“,
като седем от българските Евродепутати посетиха български библиотеки и продължават
да подпомагат инициативи на европейско равнище.
Международна среща по Програма ИНЕЛИ
През октомври 2015 г. Спаска Тарандова, изпълнителен директор на ФГББ взе участие в
международна среща на лидери - иноватори в библиотеките по програма ИНЕЛИ
/International Network of Emerging Library Innovators/ на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“,
проведена в Кейптаун, Южна Африка.
На срещата бяха дискутирани теми като: Бъдещето на библиотеките в модерното
общество; Лидерство и застъпничество; Програми за обучение и добри практики.
В рамките на международната среща, Изпълнителният директор проведе неформална
среща с Дебора Джейкъб, директор на Глобални библиотеки във ФБМГ и Зола Медисън,
проектен координатор на ФБМГ за Фондацията.
Форум за безопасен интернет 2015 (SIF 2015) в Люксембург, 28-29 октомври
2015 г.
SIF 2015 се организира от Европейската училищна мрежа от името на Европейската
комисия в рамките на Европейската стратегия за по-добър и безопасен Интернет за децата
с финансиране, предоставено от Програма Свързана Европа (CEF). По време на форума
Бойко Лечев, член на УС, и Стефан Димитров, експерт фондонабиране, имаха възможност
да получат информация и знания за най-новите глобални тенденции, да установят
контакти с потенциални партниращи организации и ключови експерти от Европа и света в
областта на Интернет технологиите, безопасността в Интернет, развитието на дигиталната
и медийна грамотност, креативността сред младите.
3.2. Подкрепа на национални форуми
Национална библиотечна седмица
Осъществявайки една от основните си задачи - застъпничество в полза на библиотеките Фондацията подкрепи организирането на осем регионални кръгли маси на тема
„Библиотеките – място за учене през целия живот” в рамките на Националната
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библиотечна седмица от 11-ти до 16-ти май 2015 г. Във форумите взеха участие
представители на областните и общински администрации, на регионалните инспекторати
по образование на МОН, бюрата по труда към Агенцията по заетостта, неправителствени
организации и бизнеса. Застъпническата кампания имаше за цел да подобри
разработваните политики и практики по отношение присъствието на библиотеките в
годишните планове за действие на Националната стратегия за учене през целия живот
2014 – 2020, разработена от МОН, да осигури по-добро финансиране за библиотеките и да
създаде устойчиви партньорски мрежи за УЦЖ на местно равнище.

Национален форум „Читалища в развитие”
ФГББ подкрепи финансово организирането на Националния форум „Читалища в
развитие” в Сливен, по повод 25 години от възстановяването на Съюза на народните
читалища и издаването на юбилеен сборник с материали от конференцията. Проф.
Анастас Герджиков, член на УС на ФГББ участва с доклад за основните направления на
дейността на Фондацията във връзка с развитието на обществените библиотеки като
съвременни информационни центрове, средище на местните общности.
Инициативи свързани с четенето
ФГББ използва месец май, който е наситен със събития свързани с българската
книжовност, за да представи своята дейност и подкрепи инициативи на национално и
местно равнище в подкрепа на библиотеките – основно място за събиране, съхранение,
разпространение и популяризиране на писмената ни книжовна култура.
И през 2015 г. ФГББ бе един от организаторите на второто издание на кампанията „Чети с
мен”, под патронажа на Президента на Република България, като осигури активно
включване на библиотеки от страната с разнообразни прояви за насърчаване на четенето.
Фондацията продължи добрите традиции на Програма „Глобални библиотеки – България”
с партньорска подкрепа на инициативи като „Забавното лятно четене”, „Бисерче
вълшебно” и „Читателска щафета”.
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3.3. Развитие и поддържане на партньорства
С цел разширяване на каналите за разпространение на информация за целите и задачите на
обществените библиотеки в съвременното общество и изграждане на нови партньорства
ФГББ подписа Споразумение за сътрудничество с Националния дворец на културата. Като
първа стъпка в посока на привличане на нови публики за обществените библиотеки ФГББ
откри първата си точка за свободен достъп до Интернет и информационни източници
извън библиотеката в денонощната книжарница – Клуб „Перото” в НДК. ФГББ осигури и
конфигурира три лаптопа и подходящо обзавеждане за използване на техниката от
посетители, които имат нужда от достъп до Интернет, но не разполагат с лични
технически средства.
През 2015 г. ФГББ участва в инициативата "Бъдещето е код", проведени от Дигитална
национална коалиция (ДНК) в цялата страна. В периода 1 октомври – 15 декември 2015 г.
работещите в IT-сферата посещаваха училища и популяризираха сред подрастващите
професиите, изискващи дигитални умения. Инициативата Coder Dojo е фокусирана върху
безплатни курсове по програмиране за деца от 6 до 12 години.
ФГББ продължи участието си в Българо-американската търговска камара с цел
осъществяване на контакти и осигуряване на бъдещата подкрепа от участващите в нея
бизнес организации.
През септември 2015 г. с решение на Настоятелство, ФГББ кандидатства и бе приета за
член на Българската платформа за международно развитие. С това членство ние се
надяваме ефективно да допринесем за постигане на по-добри и по-устойчиви резултати в
процеса на изпълнение на Целите на устойчивото развитие след 2015 година като
подпомагаме библиотеките за „осигуряване на обществен достъп до информация и защита
на основните свободи, в съответствие с националното законодателство и международни
споразумения".
През 2015 г. Настоятелството взе решение и бяха предприети действия ФГББ да стане
член и на "Имена.бг" АД, избрано от българската държава да управлява новия домейн на
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кирилица .бг. Това е важна стъпка към запазване на родния ни език и културна
идентичност в глобалното цифрово общуване. Предстои дружеството да получи
одобрение от международната Интернет организация за имена и адреси ICANN, преди да
бъде налична за крайните потребители възможността за Интернет адреси изцяло на
кирилица. С това ще отпаднат пречките пред хората, които не познават латинската азбука,
да могат да ползват Интернет.
През годината бяха разработени и периодично разпространявани информационни
материали, представящи дейността на Фондацията, услугите на различните категории
обществени библиотеки и капацитета на обучителните центрове.

II.

Привличане на финансови ресурси за дейността на Фондацията

1. Публично съфинансиране по договор с Министерство на културата
В изпълнение на ПМС № 332 от 17 октомври 2014 г. Министерство на културата
предостави по договор РД 11-00-249/08.12.2014 г. на Фондация „Глобални библиотеки –
България” сумата от 300 000 лв. като съфинансиране по Споразумението за безвъзмездно
финансиране от страна на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” за дейности по осигуряване
на устойчивост на постигнатото по Програма „Глобални библиотеки – България”. С оглед
целенасоченото и ефективно използване на предоставените публични средства беше
съставена и изпълнена Работна програма за реализиране на дейности в 9 направления,
разгледани в следващия текст.
УС и екипът на Фондацията, който се формираше в процеса на изпълнение на Договора,
положи изключителни усилия за качествено и навременно осъществяването на
разнообразните дейности.
По направление 1 - Осигуряване на ефективно използване и функциониране на
предоставената по програмата техника и 2 - Актуализация на контролните
механизми за работа в мрежа и използване на техниката по предназначение във
връзка с подобряването и разширяването на предоставяните електронни услуги на
гражданите, чрез мрежата на обществените библиотеки, ФГББ застрахова ИКТ
оборудването в целевите библиотеки и сключи договор с фирма - изпълнител, която
извърши извънгаранционна диагностика, профилактика и поддръжка (дистанционна, на
място и сервизна) на комуникационна, компютърна и периферна техника.
В периода 28 септември – 10 ноември 2015 г., в съответствие с условията на подписания
договор бяха:
· извършени посещения на място в 933 библиотеки с цел инвентаризация,
извършване на технически преглед, профилактика, преинсталация (при
необходимост) и привеждане в работоспособно състояние на техниката.
· по време на посещенията е извършвана проверка за наличност, окомплектовка,
изправност на устройствата, профилактика и изпробване на инсталирания софтуер
за мониторинг и преинсталирането му при необходимост;
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В резултат на извършените проверки е:
· актуализирана Базата данни на наличните устройства по обекти и тяхното
техническо състояние;
· изготвен анализ за установеното състояние на техниката и предложения за
бъдещото и устойчиво използване.с изпълнението на Работната програма.
За развитие на капацитета на обучителните центрове и осигуряване на тяхната
устойчивост /направление 3/ на базата на натрупания опит, при отчитане на новите
условия на работа и ограничения финансов ресурс, Фондацията прие като найцелесъобразно да развива капацитета на обучителните центрове на основата на грантова
схема.
ФГББ финансира 16 обучителни центрове, 13 регионални библиотеки, една общинска и
една в читалищна библиотеки. Общият брой на проведените обучения е 49, а броят на
всички обучени библиотекари - 851. Проведени са средно по 3 обучения в обучителен
център. Основни направления на обученията са:
1. ИКТ, работа с нови технологии, изграждане на автоматизирани библиотечни
системи за споделяне на съдържания;
2. Нормативната уредба с фокус върху „Стандарта за библиотечно-информационно
обслужване на граждани” и Наредбата за опазване на фондовете, първична
библиотечна документация;
3.

Комуникации, презентационни умения, връзки с обществеността;

4. Специфично библиотечни - работа с бази данни, търсене в електронна среда,
проучване на читателските интереси, нетрадиционни форми за насърчаване на
четенето, дигитализация, библиометрия.
Като положителен резултат и стъпка в посока на повишаване капацитета на обучителните
центрове е фактът, че регионалните библиотеки имаха възможност сами да избират
обучители от тези, работили по време на Програма „Глобални библиотеки – България“
или други експерти, според спецификата на конкретното обучение. Този факт говори за
устойчивост на изградените партньорства през изминалите години. От своя страна
Фондацията одобри учебните програми и съгласува имената на привлечените обучители.
Поддържането на база данни със статистическа информация за обществените
библиотеки /направление 4/ е важен приоритет за ФГББ, защото статистическите данни
са незаменим инструмент за по-доброто управление на библиотеките. Определени
статистически резултати могат да имат и по-широко въздействие, при представяне пред
политици, финансиращи институции или широката публика; могат да влияят на
стратегическото планиране; да създават и поддържат доверие в библиотеките.
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За реализирането на тази дейност ФГББ създаде работна група от експерти,
библиотечни специалисти, социолог и експерт от МК /доц. Александра Дипчикова, д-р
Анета Дончева, Анна Попова, Люба Деветакова, Луизина Савкова, Слава Драганова,
Стефка Илиева/, която на базата на международните стандарти определи количествени
и качествени показатели, които да бъдат събирани от обществените библиотеките.
Извършеният преглед и направените предложения могат да послужат на ТК16 за
цялостна промяна и редакция на първичните формуляри за библиотечна документация
– БДС 15215-81. Библиотечно дело. Документация за библиотечно дело.
Развитието на иновативни услуги в библиотеките /направление 5/, с оглед на новата
среда в, която функционират е друг много важен приоритет на фондацията.
Цел на реализираните дейностите в това направление бе да се подкрепи развитието и
въвеждането на иновативни услуги за достъп до информация в дейността на
библиотеките.
Фондацията сформира пул от специалисти от регионалните библиотеки - Анелия
Харалампиева, Генади Богданов, Емил Демирев, Камелия Конева, Калоян Здравков,
Красимира Няголова, и Росица Попаркова от читалищна библиотека, които при
менторската подкрепа на проф. Таня Тодорова изследваха иновативни практики в
обществените библиотеки по света.
Основният продукт от работата на експертната група бе изработването на набор от
иновационни услуги или програми. Иновативните услуги следват основните направления
в иновациите и са адекватни за потребностите на библиотеките и потребителите на
библиотечни услуги в национален контекст.
Иноваторите се обединиха около няколко идеи, които да бъдат апробирани в публичните
библиотеки - въвеждане на 3D технологии, чрез изграждане на мейкърспейс в
библиотеката, зони за младежи в библиотеката, кино в библиотеката, партньорство с
туристическия бизнес, видео информационни /рекламни/ спотове, обучения за работа с
google приложения за по-качествено информационно търсене и намиране на релевантни
ресурси.
Поради ограничения финансов ресурс, изпълнението на тази дейност стартира с
изграждането на мейкърспеси /иновативни пространства/ в три библиотеки – регионална
библиотека „Пейо Яворов“, гр. Бургас, общинска библиотека „Искра“ гр. Казанлък и
библиотеката при НЧ „Напредък – 1895“ гр. Радомир, избрани на базата на предварително
зададени критерии.
За изграждане на мейкърспейсите са закупени три 3D принтера и три 3D скенера и е
поставено началото на мобилна лаборатория на ФГББ, която да може да пътува и прави
презентация на възможностите на тази техника в библиотеките в страната.
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Проведено е обучение на библиотекари от трите библиотеки за работа с техниката.
Поставено е началото на партньорства и разработване на съвместни програми за обучение
по 3D моделиране и принтиране с техническите университети, факултети или колежи на
територията или в близост до трите града.
Проведени са информационни кампании за запознаване на обществеността и
потенциалните потребители на новите услуги. Продължават дейностите по мониторинг и
оценката на въздействието.
Моменти от проведените информационни срещи в Казанлък и Радомир за 3d технологиите
Моменти от проведените информационни срещи в Казанлък и Радомир за 3d технологиите:

Фондацията осъществява целите по прилагане на стратегии за застъпничество с цел
осигуряване на обществена подкрепа за библиотеките /направление 6/ в тясно
сътрудничество с държавните, регионалните и общински институции чрез предоставяне
на експертна и техническа помощ за развитие потенциала на обществените библиотеки
както за предоставяне на услуги на електронното управление (изключително важно за
отдалечените населени места), така и за провеждане на секторни политики по постигане
на Националната програма за развитие: България 2020.
На 12 юни в гр. Пловдив се проведе работна среща с представители на областните
администрации под надслов „Библиотеката - активен участник в обществените
процеси на местно и регионално ниво”. Срещата се състоя в сградата на Народна
библиотека „Иван Вазов”. Основната цел на събитието бе да затвърди мястото на
библиотеките като активен участник в обществения живот чрез включването им в
областните стратегии за развитие, да потърси възможност за сътрудничество и създаване
на нови партньорства с местни, регионални или национални структури, доказващи
потенциала на библиотеките като ресурсни и обществено ангажирани центрове, като
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активен участник в дебатите и решенията на проблеми от местен и регионален характер. В
работната среща взеха участие областни управители и зам. областни управители,
представители на Министерство на културата, членовете на Настоятелството и на
Управителния съвет на Фондацията, представители на община Пловдив, издатели и видни
общественици от града. Юлиана Николова и Михаил Бояджиев от Управителния съвет
запознаха участниците със стратегическата визия и предизвикателствата, свързани с
осигуряване на устойчивост на постигнатото от Програма Глобални Библиотеки.
Представителите на областните управи поеха ангажимент да включат библиотеките в
Областните стратегии за развитие през следващия период 2015-2020 г. Дискутирани бяха
различни идеи и предложения за бъдещо сътрудничество.

На 31 март 2015 г. в гр. София беше проведена работна среща с регионалните координатори на
тема „Глобални библиотеки – България: легендата е жива”
Обсъдени въпроси:
Стратегическа рамка на ФГББ: 2015-2017; Насоки в бъдещата работа на ФГББ и
взаимодействие с целевите библиотеки, роля на регионалните координатори;
Новият програмен период 2014 – 2020 и възможностите за кандидатстване от
страна на библиотеките и читалищата; Резултатите от Проучване на
международната изследователска организация TNS по поръчка на Фондация
„Бил и Мелинда Гейтс” ¤
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Превръщането на библиотеките в центрове на местните общности чрез разработване на
модели за добри практики и тяхното разпространение сред всички обществени
библиотеки /направление 7/е дългосрочна стратегическа цел на фондацията.
ФГББ проведе конкурс за финансиране на малки проекти „Библиотеката – активен
участник в обществения живот”. Конкурсната процедура беше отворена за всички
регионални, общински и читалищни библиотеки, включително библиотеки извън мрежата
на ФГББ, в три тематични области:
Тематична област 1: Достъп до информация, гражданско участие, доброволчество –
одобрени 6 проекта;
Тематична област 2: Културно наследство и междукултурен диалог – одобрени 2
проекта;
Тематична област 3: Устойчиво развитие на местните общности – одобрени 6 проекта.
Общ списък с одобрените проекти:
Кандидатстваща организация

Име на проекта

1

Регионална библиотека "Михалаки Георгиев"
Гр. Видин

Да пазя природата е моят подарък към
обществото и към бъдещето ми

2

Народно читалище "Напредък - 1870" гр.
Лясковец

Мини мобилна библиотека "Да четем и растем
заедно"
Младите между реалното и виртуалното

3

Народно читалище "Братство - 1884" гр.
Павликени
Общинска библиотека "Искра" гр. Казанлък

Зелена светлина за зелена класна стая

Народно читалище "Развитие - 1892" гр. Бяла
Слатина

Заедно за децата

4
5
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6
7

Регионална библиотека гр. Враца

Бъди доброволец - насърчи дете

Народно читалище "Просвета -19" гр. Мездра

Бърза помощ за природата

8

Народно читалище "Любен Каравелов - 1897"
Гражданско участие за промяна
с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски

9

Общинска библиотека "Паисий Хилендарски"
Зелена идея - еко лято
гр. Самоков
Регионална библиотека "Захарий Княжевски"
гр. Стара Загора

Обучение на библиотекари за предоставяне на
иновативна услуга за приемни родители, деца и
семейства в риск

Регионална библиотека "Емил Попдимитров"
гр. Кюстендил

Библиотеката - отворена врата за ромските деца

Народно читалище "Светлина - 1896" с. Гара
Бов, общ. Своге

Оброчните каменни кръстове - мост между
поколенията за запазване на културноисторическото наследство

Регионална библиотека "Петър Стъпов" гр.
Търговище

Бъди зелен, но не за ден

13

14

Общинска библиотека "Паисий Хилендарски" Чисто чети, илюстрирай, стопанисвай, труди се,
гр. Карлово
опазвай - Зелена библиотека в парка на Карлово

10

11

12

Примери по отделните Тематични области:
Тематична област 1: Достъп до информация, гражданско участие, доброволчество:
проект „Библиотеката, отворена врата за ромските деца –
изграждане на читателска и информационна грамотност”, в град
Кюстендил, Регионална библиотека „Ем. Попдимитров”
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Тематична област 2: Културно наследство и междукултурен диалог:
7.2.
Проект „Зелена светлина за зелена класна стая”
в град Казанлък, Общинска библиотека „Искра”

Тематична област 3: Устойчиво развитие на местните общности:
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7.3.
Проект „Обучение на библиотекари за предоставяне на иновативна
услуга на приемни родители, деца и семейства в риск”
в град Стара Загора, Регионална библиотека „Захарий Княжески”
Проектът популяризира метода - Библиотерапия.
Разработен и отпечатан Наръчник по Библиотерапия, получил
широка популярност сред библиотечната общност.

В рамките на конкурса постъпиха 75 проектни предложения. Поради административно
несъответствие 8 проектни предложения не бяха допуснати до разглеждане. Одобрени за
финансиране бяха 14 проектни предложения.
Целта на грантовата схема бе да затвърди мястото на библиотеките като активен участник
в обществения живот чрез сътрудничество с местни, регионални или национални
неправителствени организации. В рамките на конкурса бяха подкрепени успешни модели
на сътрудничество, както и създаването на нови партньорства с гражданския сектор,
доказващи потенциала на библиотеките като ресурсни и обществено ангажирани
центрове, като място за срещи и дискусии, но и като активен участник в дебатите и
решенията на проблеми от местен и регионален характер.
Ефективно работещите партньорски модели ще бъдат утвърдени и разпространени като
добри практики в мрежата от библиотеки.
С цел развитие на капацитета на обществените библиотеки за разработване и
управление на проекти /направление 8/ Фондация „Глобални библиотеки – България”
организира и проведе обучения за служителите от обществените библиотеки и
читалищата в два модула:
Модул 1 - Развитие капацитета на обществените библиотеки за разработване и
управление на проекти.
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Обучителната програма беше реализирана чрез 6 тематично еднакви обучения в
обучителните центрове на регионалните библиотеки в градовете – центрове на регионите
за планиране (ниво NUTS 2). Пряк резултат от провеждането на Обучителната програма е
подобряването на практическите умения на 143-ма служители от обществените
библиотеки и читалищата за разработване на проектни предложения и тяхното
изпълнение, както и развитие на умения за публично представяне и защита на проектна
идея. За лектори бяха поканени експерти в областта на Европейските фондове и работа по
проекти – за всяко обучение по 2-ма експерти.

Работна сесия от обучението в Регионална Народна библиотека „Иван Вазов”, Пловдив,
18 – 19 юни 2015 г.:
Модул 2: „Обучение във връзка с обявените покани за набиране на проектни
предложения по Програмите ТГС Интеррег - ИПП България-Сърбия и България –
Македония”
През месец ноември Фондацията организира в София обучение за служители на
обществените библиотеки от областите в допустимите трансгранични региони,
определени по двете Програми: Видин, Монтана, Враца, София, Перник, Кюстендил,
София – град и Благоевград.
·
Проведеното обучение имаше за цел да предостави възможност на
библиотеки, които желаят да подадат проектно предложение по посочените
Програми да се запознаят с: изискванията за кандидатстване по Поканата; пакета с
документи за кандидатстване;
·
структурата на проектното предложение и попълването на формуляра за
кандидатстване;
·
разработването на бюджет на проекта и допустимост на разходите;
основните принципи на партньорството и предпоставките за създаване на успешно,
и ползотворно сътрудничество.
В обучението се включиха представители на 11 читалища и читалищни библиотеки, общо
14 служители.
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Като новосъздадена организация Фондацията през 2015 г. имаше за цел да участва
активното в многонационалната партньорска мрежа на ФБМГ /направление 9/, както
и в други национални и международни форуми и инициативи в подходящи международни
и национални форуми, които пряко кореспондират с библиотечната сфера, но също така и
в такива, които спомагат за създаването на нови контакти и изграждането на партньорства
с организации, които имат сходни сфери на дейност и представляват интерес за
Фондацията за постигна на нейните цели в подпомагане развитието на обществените
библиотеки като центрове на електронни услуги за гражданите, подпомагащи
информационната грамотност, ученето през целия живот, гражданското участие и
социалното сближаване, местното и общностно развитие.
Организиране на международен форум „Устойчивост чрез сътрудничество“ в
София
На 24 и 25 ноември, в Гранд хотел София, ФГББ проведе първата по рода си
международна среща на организациите от Европа и Турция, които са изпълнявали или
изпълняват инициативата Глобални библиотеки на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“.

В рамките на срещата представители от Литва, Латвия, Молдова, Румъния, Полша,
Турция, Украйна, Молдова и България споделиха резултатите, постиженията и
трудностите, свързани с осигуряване на устойчивост. Бяха обсъдени възможности за
бъдещо сътрудничество. От българска страна участваха партньорите във Фондацията от
Министерство на културата, Министерство на транспорта, информационните технологии
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и съобщенията, НДФ „13 века България”, Българската библиотечно-информационна
асоциация, Съюзът на народните читалища, членове на Обществения съвет на
Фондацията, Съвета по библиотечно дело и на Националния съвет по читалищно дело към
Министерство на културата, директорите на 27-те регионални библиотеки в България.
В работата на форума взеха участие и г-жа Джесика Дор, заместник директор на
инициативата „Глобални библиотеки” на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”, Илона Киш,
програмен директор на Public Libraries 2020, Международната мрежа на библиотекарите
иноватори – INELI Balkans, международни консултанти.
През първия ден на срещата страните, участвали в инициативата Глобални библиотеки,
направиха презентации за основните постижения, настоящото състояние и бъдещите
тенденции. От изказаните мнения и проведените дискусии, могат да се изведат следните
по-общи и важни изводи:
- Опитът на различните страни и проведената дискусия по време на първия ден от
международната среща показват огромната необходимост от сътрудничество за
реализиране на дейности (например изследвания, проучвания, оценки на въздействието от
работата на съвременните библиотеки, оценка на европейски и национални програми,
стратегии, посочване мястото на библиотеките за изпълнение на държавни и европейски
политики, и други), продуктите от които могат и трябва да бъдат използвани на
национално и транснационално ниво в кампании по застъпничество по отношение целите
на инициативата Глобални библиотеки за развитието на библиотеките като съвременни
средища за обществено развитие.
- Основен извод от срещата, който се споделя от всички участници е, че съвременната
визия за развитието на обществените библиотеки трябва да е в съответствие с нуждите и
целите за развитие на съответната общност. Това ще е гаранция за успешна политика по
застъпничество и получаване на политическа, материална и финансова подкрепа от
публичните институции.
- Всички участници в международната среща се обединиха около становището, че от тук
нататък е необходимо да се разработват методи и инструменти, чрез които обществените
библиотеки да бъдат активно включени в едно систематично и регулярно изследване и
оценка на нуждите на местните общности и събиране на статистическа информация. В
организациите, изпълнявали или изпълняващи инициативата Глобални библиотеки е
необходимо да се създаде капацитет за обобщаване и анализиране на информацията,
събрана чрез всички обществени библиотеки, а на тази база и за синтез на цели,
приоритети, визия, програми и планове за развитие.
- Акцент беше поставен върху необходимостта от промяна в мисленето на библиотечните
служители по отношение на подхода към определяне на библиотечните услуги, и начина
на предоставянето им. Необходимо е те да бъдат „обучени” да организират дейността на
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библиотеката от гледна точка на нуждите на потребителите, а не само от гледна точка на
нуждите на библиотеката.
Вторият ден от срещата протече в две паралелни сесии на страните, изпълнявали
програмата и на директорите на регионалните библиотеки с представители на
Министерство на културата и експерти от Фондацията.
Представители на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ дадоха висока оценка на събитието и
препоръчаха, при възможност, ежегодното провеждане на работни съвещания на
организациите, които са изпълнявали или изпълняват инициативата Глобални библиотеки.
2.

Проектна дейност

2.1
Проект „Библиотеката – обединителен център на ПНО сектора и
общността в региона на Кърджали, Разград и Враца“
Проектът се изпълнява от Фондацията в партньорство с Фондация Помощ за
благотворителността в България в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България
по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“
Цели на проекта:
1. Развитието на регионалните библиотеки като обединителен и ресурсен център за
местното гражданско общество,
2. Създаването на връзки между НПО и гражданите и предоставянето на платформа
за колективни граждански действия по важни местни проблеми и въпроси.
Задачи на проекта:
1. Подкрепа за служителите на регионалните библиотеки в усвояване на застъпнически
знания и умения;
2. Подкрепа за служителите на целевите библиотеки в разработване на методика за
провеждане на регионални проучвания и изработка на "Компас на гражданския
сектор";
3. Подкрепа за активните НПО и неформални групи да придобият важни умения за
развитие на организациите си според текущите им нужди;
4. Организиране на 3 информационни изложения на работата на НПО в целевите
региони;
5. Организиране на 3 паралелни публични акции в Международния ден на
доброволеца и доброволчеството;
6. Изработване и целево разпространение на наръчник на библиотеките за работа с
НПО.
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Резултати през 2015 г:
Повишаване на капацитета на служителите на библиотеките и на НПО сектора
(включително читалища) да се застъпват за обществено-значими каузи на местно и
регионално ниво. Обученията ще доведат до повишаване на капацитета на НПО за
развитие и участието им в коалиции, както и до затвърждаване на ролята на библиотеките
като информационен и ресурсен център.
Предвижданите за 2016 г. Компас на гражданския сектор и Наръчник за работа на
библиотеките с НПО-та в съответните региони ще е предпоставка за укрепването на
коалиции и партньорства, както и ангажиране на граждани в обществено значими каузи.
Изработеният наръчник ще може да бъде разпространяван и прилаган от библиотеките и в
останалите 25 области на България, което ще допринесе за устойчивото развитие на
коалиции на НПО и библиотеки, работещи в партньорство, и след приключването на
проекта.
Проектът „Библиотеката – обединителен център на НПО сектора и общността в региона
на Кърджали, Разград и Враца“ е пилотен и успешното му осъществяване ще даде
възможност моделът да бъде мултиплициран и в останалите 25 области на България.
Оператор на Програмата за подкрепа на НПО в България е Институт „Отворено
общество” – София в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи”.
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Заключение
Фондация „Глобални библиотеки – България” и през 2015 г. с активното участие на
организациите - учредители, работи с всички видове обществени библиотеки в страната,
следи за тяхното състояние и дава предложения за подобряване на националните и
местните политики, свързани с библиотеките, превръщането им в центрове на свободен и
равен достъп до информация, интернет и електронни услуги на гражданите. С
разнообразните компетенциите на своите партньори и доброто познаване на
библиотечната сфера, Фондацията е пресечната точка на интересите на библиотеки,
местните общности и националните институции. Поради своята специфика, тя е естествен
съюзник в реализирането на национални програми и инициативи за дигитално
приобщаване, грамотност, учене през целия живот.
Както през 2015 г. така и през 2016 г. планът за работа на ФГББ ще бъде редовно
наблюдаван и действията ще се преразглеждат периодично спрямо напредъка по
изпълнението на целите. Те ще бъдат докладвани винаги при необходимост на
Настоятелството и Обществения съвет. Ангажирането на всички органи за Фондацията ще
гарантира съблюдаването на целите и приоритети, тяхната актуалност и реалистичност.
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