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Модерната библиотека – мисията възможна

Проект за нова сграда на Регионална библиотека „Пенчо Славейкова”, гр. Варна
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Венцислав Велев,
Председател на Управителния съвет
на Фондация Глобални библиотеки – България

През 2016 г. усилията на Управителния съвет на Фондация
„Глобални библиотеки – България“ бяха насочени към
институционалното укрепване на организацията и към
реализиране на поредица от дейности, инициативи и проекти
в подкрепа на обществените библиотеки в страната. Наред
с институционалния капацитет на фондацията, устойчивото
развитие на мрежата от основните партньори - обществените
библиотеки, бе друг ключов момент. Не на последно място,
Фондацията работи все по-успешно в изпълнение на
своята мисия – приобщаването на българските граждани
към глобалното информационно общество за повишаване
качеството им на живот. За тази цел ние организираме все
по-успешни информационни и застъпнически кампании на
национално и регионално ново за разясняване на новите
функции и място на обществените библиотеки в живота на
хората. Вниманието ни бе съсредоточено и към воденето
на все по-ефективен диалог с централната власт, както и
за успешно партниране с местните власти, нестопански
организации, представители на гражданското общество и
други заинтересовани страни.
В своята работа УС и оперативния екип бяха подкрепяни от
Настоятелството и Обществения съвет с експертна помощ във
връзка с различни проекти на Фондацията, а също така и при
осъществяване на цялостната й дейност.
В резултат на нашите усилия ние можем да се похвалим с
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поредица от значими успехи през 2016 г. Между тях можем да
откроим:
Ефективна работа и партньорство с обществените
библиотеки в страната, като с 951 от тях имаме подписани
Споразумения за сътрудничество;
Проследяване на тенденциите и провеждане на обучения
за служители от обществените библиотеки по програми
и проекти, с цел по-ефективно предоставяне на услуги на
гражданите;
Осигуряване и предоставяне на средства посредством
реализиране на собствена конкурсна процедура за малки
проекти - „Библиотеката – център на местната общност“;
Подсигуряване на извънгаранционна поддръжка на ИКТ
оборудването в читалищните и общински библиотеки от
мрежата на Фондацията, като по този начин се гарантира
безпроблемен достъп на гражданите до информация чрез
интернет;
Реализиране на поредица от информационни и
застъпнически кампании като част от усилията за поставяне
на библиотеките в дневния ред на обществото;
Ангажиране на общественото внимание към проблемите и
актуалните нужди на обществените библиотеки.
И за напред ние оценяваме, че в динамичното и сложно
съвремие са важни креативността и иновациите. Считаме, че
обществените библиотеки притежават тези умения и са важна
част от общия процес, насочен към реализирането на нови
постижения. Знаем какъв е нашия потенциал и възможности.
Ето защо и за напред ще продължим да насочваме усилията си
към повишаване компетенциите на библиотечните служители
и предоставяне на нови и качествени услуги на гражданите.
доц. д-р Венцислав Велев
Председател на Управителния съвет на
Фондация Глобални библиотеки – България

Въведение

Фондация „Глобални библиотеки – България” е
учредена през 2013 г. като неправителствена
организация в обществена полза. Организациите,
участващи във Фондацията са Министерство
на културата, Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
Национален дарителски фонд „13 века България”,
Националното сдружение на общините в
Република България, Българската библиотечноинформационна асоциация и Съюзът на
народните читалища. Фондацията е приемник на
целите и рeзултатите на Програма “Българските
библиотеки – място за достъп до информация и
комуникация за всеки”, изпълнявана в България
в периода 2009 – 2013 г.
Фондация „Глобални библиотеки – България”
има мрежа от 960 обществени библиотеки
(регионални,
общински
и
читалищни),
покриващи 260 общини в страната, които в много случаи са
единственото място за достъп до информационни ресурси и услуги
за населението. Чрез дейността на обществените библиотеки
Фондацията подпомага приобщаването на българските граждани
към глобалното информационно общество и повишава качеството
им на живот като: създава условия за свободен и равен достъп до
информация, интернет, модерни технологии и електронни услуги
за гражданите; насърчава информационната грамотност, ученето
през целия живот, гражданското участие и социалното сближаване,
местното и общностно развитие; подпомага социалната интеграция
на групите в неравностойно положение, равните възможности за
образование за всички граждани чрез подобряване на достъпа до
информация. Чрез участие в международни организации и програми,
Фондацията насърчава интеркултурния диалог и контактите между
професионални организации и отделни библиотеки както в страничленки на Европейския съюз, така и в държави извън него.

През 2016 г. Фондация „Глобални библиотеки – България” в изпълнение
на своята мисия и цели работи в четири основни направления:
Укрепване на сътрудничеството с обществените библиотеки,
участвали в Програма „Глобални библиотеки – България“. Сключване
на споразумения за партньорство с цел устойчиво развитие на
мрежата от библиотеки, повишаване компетенциите на библиотечните
служители, разширяване на съвместната дейност за развитие на
местните общности и въвеждане на нови услуги.
Засилване работата с централните и местните власти за по-добро
разбиране ролята на библиотеките за местната общност и решаване
на съществуващите проблеми. Представяне на дейността на български
и чужди библиотеки пред представители на централните и местните
власти и съвместна работа по прилагане на добри практики.
Организиране на активна национална кампания за информиране
на обществеността за възможностите на обществените библиотеки и
ползата от тях. Създаване на медийни партньорства за представяне
дейността на ФГББ в полза на различни обществени каузи.
Приемане и прилагане на система от вътрешни нормативни
документи, които да осигурят ефективното функциониране на
Фондацията, мониторинг на действието им.
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Фондация Глобални библиотеки – България
през 2016 г. в цифри
„Пътят към библиотеката”
споразумения за сътрудничество
Библиотека
Library

визити в чужбина

951

табели
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26 регионални библиотеки
17 общински библиотеки

1 915

застъпнически инициативи

обмяна на опит / обучения

908 читалищни библиотеки
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801 библиотеки в 195 общини

за 27 експерта

6 национални
Национален форум „Библиотеките днес”

2 международни

финансирани

47
поддържани
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пленарни сесии

700

участника

малки проекта

4 287

3 тематични области
93 библиотеки 21 училища 17 НПО

събития

точки за достъп до интернет

Обществени библиотеки
нови библиотечни услуги

в 915 читалищни библиотеки
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Министерства

2 наръчника

Общини

лева

проведени обучения

8
за 82 експерта
в 6 направления

25 населени места

Агенции

над 1400 участника

НПО
Академични среди

523 000

Бизнес
Учредени годишни награди

привлечени средства
нови партньорства

14
6 европейски държави

4

57

Парламент

3 категории

2
връчени награди

Укрепена мрежа от обществени библиотеки - партньори
Сключване на споразумения за
сътрудничество
През 2016 г. Фондацията осъществи кампания за сключване на Споразумения
за партньорство с регионалните, общинските и читалищни библиотеки за съвместна дейност с цел:
Създаване на условия за свободен и равен достъп до интернет, информация
и електронни услуги за гражданите;
Насърчаване на информационната грамотност, ученето през целия живот,
гражданското участие, местното и общностно развитие;
Подпомагане на социалната интеграция на групите в неравностойно положени чрез подобряване на достъпа до информация, обучение, култура и технологии.
В резултат на кампанията до края на 2016 г. се подписаха споразумения с 26 регионални, 17 общински и 908 читалищни библиотеки.
Фондацията и 951 обществени библиотеки – партньори обединяват усилията си
за изпълнение на следните дейности:
Застъпничество за информационно и дигитално включване на регионално и
местно ниво;
Осигуряване на достъп до информация чрез модерни информационни и комуникационни технологии;
Разработване и предоставяне на услуги за гражданите, базирани на иновационни информационни и комуникационни технологии;
Разработване и предоставяне на възможности за учене през целия живот;
Осъществяване на образователни и занимателни дейности за деца и младежи.

Поддържане на ИКТ оборудването
в 908-те читалищни библиотеки партньори
През 2016 г. Фондация „Глобални библиотеки – България” предприе мерки, с
които гарантира свободния достъп на гражданите до интернет, информация и
комуникация в 908-те читалищни библиотеки - партньори.
Поради тази причина ФГББ осигури абонаментна поддръжка на оборудването,
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на стойност 54 755 лв., защото голяма част от читалищата нямат възможност да
поддържат сами предоставената им техника или да получат подкрепа от страна
на общините. Така Фондацията гарантира нормалната работа на 4 287 точки за
безплатен достъп до интернет в цялата страна.
През месец декември бе проведено анкетно проучване сред библиотеките
от мрежата на ФГББ за тяхната удовлетвореност от дейностите по хардуерна
и софтуерна поддръжка, и ремонт на предоставеното им от Фондацията ИКТ
оборудване. На анкетата се отзоваха 690 от библиотеките – партньори, което
представлява 73% от участниците в мрежата. 62 % от анкетираните заявяват, че
предоставеното им оборудване не е имало нужда от профилактика или ремонт.
В случаите на наложили се профилактични и ремонтни дейности, 73,9 % от библиотеките оценяват извършената работа като отлична, много добра и добра,
8,3% като задоволителна, и само 7,6 % като незадоволителна.

Укрепена мрежа от обществени библиотеки - партньори
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Повишени компетенции на библиотечни
специалисти и екипа на ФГББ
Трансфер на знания и умения от
страни в Европейския съюз
Обучения и обмяна на опит в Барселона,
Испания
Едно от основните стратегически направления, в които ФГББ работи е непрекъсната квалификация на библиотечните специалисти от страната, работещи в
мрежа.
През 2016 г. 7 библиотечни директори и 9 библиотечни специалисти от общинските библиотеки в Асеновград, Димитровград, Исперих, Карлово, Казанлък,
Котел и Самоков, както и четирима представители на Фондацията повишиха
своя капацитет за модерен мениджмънт и дизайн на нови библиотечни услуги.
Те преминаха едноседмични обучения в Барселона.
Директорите обмениха опит със свои колеги от Испания по отношение организацията на модерната библиотека. Дискутираха ползите от кооперирането
между библиотеките и споделянето на ресурси за по-успешно управление, и попълно задоволяване на информационните потребности на потребителите.
Акцент в обучението на групите по създаване на нови библиотечни услуги бе
усвояването на модерни техники за идентифициране на целевите ползватели,
специализираното проучване на техните потребности и идентифицирането на
партньорства. Те бяха обучени да използват съвременни маркетингови техники,
необходими за успешното въвеждане и предлагане на новите услуги.
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Обучителната програма се реализира в рамките на проект „Повишаване на
обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки”,
финансиран по Програма Еразъм+. Включените в него 7 общински библиотеки
се обединиха в консорциум „Модерна библиотека“. Проектът ще продължи и
през 2017 г. По същите теми ще се проведат нови тренинги и обмяна на опит с
библиотеки във Финландия. Обучените библиотечни специалисти ще създадат
две помагала за дизайн на иновативни библиотечни услуги и библиотечен мениджмънт. Така изграденият пул от обучители ще трансферират съвременните
знания и умения към останалите библиотечни служители от мрежата на Фондацията в България.

Повишени компетенции на библиотечни специалисти и екипа на ФГББ

Изследователско посещение
на библиотекари – иноватори в
Норвегия
През 2016 г. част от групата на библиотекарите – иноватори към Фондация
„Глобални библиотеки – България“ проучиха норвежкия опит в проектирането,
изграждането и управлението на библиотеки за тийнейджъри. Посещението в
Осло се осъществи с финансиране по Програма за подкрепа на НПО към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, направление
„Партньорски инициативи, насърчаващи сътрудничеството с държавите донори
(Исландия, Лихтенщайн, Норвегия).
Проучването включваше три компонента – работна визита, разработване на
модел на библиотека за тийнейджъри в България и неговото презентиране в
подходящи форуми.
По време на работната визита беше проучен опита на норвежките библиотеки,
и по специално на новооткритата библиотека за тийнейджъри в квартал Тойен,
Осло, в следните направления:
Оформяне на библиотечното пространство;
Развитие на библиотечните колекции;
Разработване и прилагане на образователни програми;
Изисквания към библиотечния персонал и квалифицирани доброволци, които действат като ментори, обучители и медиатори;
Участието на младежите в процеса на изграждане на пространствата и разработването на програмите.

Работни места за рисуване и творчество
в малък камион

Бяха дискутирани теми като нови образователни и културни политики на местно и държавно ниво, съвременни тенденции в архитектурата и проектирането
на обществени сгради, отчитащи актуални демографски и икономически статистики, място на новите технологии в образователния процес и в частност в
работата с деца и младежи.
Работната визита в Осло надгради капацитета на експертите иноватори от екипа
на ФГББ, а така и цялостния иновативен потенциал на Фондацията. Партньорствата, които създадохме с Университета и Обществената библиотека в Осло,
и Норвежката библиотечна асоциация, са начало на едно ползотворно сътрудничество с потенциал за нови съвместни инициативи и проекти в рамките на
следващия програмен период на ФМ на ЕИП, свързани с ученето през целия
живот, интеграция на етнически и икономически малцинства и младежката безработица.
Разработеният модел може да бъде приложен от библиотеките, които планират
реконструкция или изграждане на изцяло нови сгради.

Зоната за работна срещи е повдигната
на подиум – хората се чувстват по-значими
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Програма на ФГББ за обучения на
библиотечни специалисти в страната
Програмата на „Фондация Глобални библиотеки – България” се изпълнява в
партньорство с 27-те обучителни центрове в Регионалните библиотеки. Тя акцентира върху развитието на знанията и уменията на библиотечните специалисти в четири направления:
Електронни административни услуги;
ИКТ;
Визуална грамотност;
Уикимедия.

Обучения по предоставяне на електронни
административни услуги в библиотеките
През 2016 г. 58 служители от обществените библиотеки придобиха знания за
предоставяне на административни електронни услуги в рамките на програма
„Въведение в електронното управление”.
Двама експерти от администрацията на Министерски съвет, отговорни по въпросите за въвеждане на електронното правителство, разясниха създадената
към момента организация по предоставяне на административни услуги в България.
Представиха се възможностите обществените библиотеки да функционират
като центрове – посредници при тяхното предоставяне.

Обучителната програма „Предоставяне на електронни административни услуги
в обществените библиотеки” бе в изпълнение на сключения с Министерство на
културата договор РД-11-00-115 от 24.06.2016 г.
Целта е:
Библиотечните служители да могат да бъдат в услуга на гражданите и фирмите, и да ги улесняват при тяхното взаимодействие с общинските и
националните администрации.
Защо в библиотеките:
В много населени места в България библиотеките са единствени,
които могат да окажат помощ на гражданите при ползване на електронните административни услуги;
Съдействието на библиотекарите ще спести много време и средства на гражданите.
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Повишаване знанията и уменията
на екипа на Фондацията
Екипът на Фондация „Глобални библиотеки - България” през 2016 г. премина
през две обучения.
Първото бе през януари 2016 г. То включваше два модула – комуникативни умения и стратегическо планиране. В рамките на първия ден екипът, формиран в
периода април – декември 2015 г. работи върху подобряване на комуникативни
умения, работа в екип, делегиране, управление на времето и справяне с конфликти. Втората част на обучението бе насочена към стратегическото и оперативно планиране.

В края на месец септември се проведе второто обучение с цел подобряване на
ефективността и ефикасността в работата на Фондация „Глобални библиотеки
– България“, с акцент върху развитието на личната и групова ефективност на
екипа и мотивацията на членовете му.

управление на времето

комуникация

лична ефективност

стратегическо планиране
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Застъпнически инициативи на ФГББ
Фондацията има за своя мисия да работи за приобщаване на българските граждани към глобалното информационно общество и за повишаване качеството им
на живот, чрез подкрепа дейността на обществените библиотеки.
През 2016 г. един от основните ни приоритети бе да осъществяваме дейности по
застъпничество на национално и регионално ново. Те имат за цел да създадат
по-ефективен диалог с централната власт и успешно партньорство с местните
власти, нестопански организации, представители на гражданското общество и
други партньори.

Кампания „Пътят към библиотеката
С цел да осигури популяризиране на библиотеките като центрове за равен
достъп до информация, знания, учене през целия живот, култура и електронни
услуги за всички граждани, Фондацията стартира кампанията „Пътят към библиотеката“. Инициативата обхваща всички регионални, общински и читалищни
библиотеки от мрежата на ФГББ в страната. В партньорство с местните власти
започна поставянето на двуезични табели „Библиотека“ / Library. Те станаха част
от инфраструктурата от знаци и указания към пътната мрежа в населените места
в страната.

„Библиотеките са център, както за духовно развитие и обогатяване, така и за
връзка с глобалното интернет пространство” – Хасан Азис, кмет на Община
Кърджали

Началото на „Пътят към библиотеката“ беше дадено на 28 септември 2016 г. в гр.
Кърджали и в гр. Дулово, Област Силистра, където бяха поставени първите указателни табели. В събитията участваха представители на Фондацията, кметовете
на общините, представители на библиотечните среди и местните общности.
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Представители на Фондация Глобални библитоеки – България и ученици от с.
Черник, област Силистра откриват „Пътя към библиотеката”

В рамките на 2016 г. бяха заявени, изработени и доставени 1 915 указателни
табели за 801 библиотеки на територията на 195 общини. Така се осигури покритие на 84% от всички обществени библиотеки от мрежата на ФГББ в 75% от
общините в България.

Проектът продължава и през 2017 г.
Основни медийни партньори на „Пътят към библиотеката“ бяха Българската
национална телевизия, Българското национално радио и портала на българските общини Кмета БГ.

Застъпнически инициативи на ФГББ
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Национален форум „Библиотеките днес

„Защо ние от „Еконт Експрес” ООД подкрепяме библиотеките”

На 29 и 30 ноември 2016 г. в НДК, гр. София ФГББ организира национален форум
„Библиотеките днес”.
Целта бе да се привлече общественото внимание върху новите възможности,
които имат днес библиотеките за осъществяване на Дневния ред 2030 на ООН –
чрез приноса им в преодоляване на неграмотността, осигуряване на достъп до
разнообразни информационни ресурси и учене през целия живот.
Двудневното събитие с международно участие събра над 700 представители
на библиотеки и читалища, на централната и местна власт, държавни агенции,
неправителствени организации, академични среди и бизнеса, които имат отношение към формирането и прилагането на политики за развитието на библиотеките, информационните технологии и съвременните услуги за гражданите.
„Еконт подкрепя знанието. Знанието е в основата на всичко, което ние правим,
за да имат хората възможност да растат, да стават по-големи. В библиотеките хората имат свободен достъп, могат винаги да получат безплатно
това, от което имат нужда. Ние много се радваме, че има такива институции
и такива хора в България и ще направим всичко възможно да ги подкрепим.” Николай Събев, управител на „Еконт Експрес” ООД
В заключителната сесия участниците излязоха с извода, че само с обединените
усилия на всички партньори във Фондацията, активност от страна на библиотеките и подкрепа от страна на централната и местните власти, при ефективното
взаимодействие с гражданските организации и бизнеса, библиотеките могат да
бъдат значим и ценен ресурс за развитие на отделната личност и на обществото
като цяло.

В рамките на Националния форум „Библиотеките днес” бяха организирани 5 пленарни сесии. Две от тях се проведоха в първия ден от форума. Останалите три
пленарни сесии се проведоха паралелно в рамките на втория ден.
Пo вpeмe нa плeнapнaтa cecия „Учeнe пpeз цeлия живoт” бяxa диcĸyтиpaни възмoжнocтитe зa ocигypявaнe нa cъвpeмeнни ycлyги, нacoчeни ĸъм paннo дeтcĸo
paзвитиe, личнocтнo paзвитиe, усвояване нa ĸлючoви ĸoмпeтeнтнocти на 21
в., oбyчeниe зa възpacтни, дигитaлни yмeния, ĸpeaтивни yмeния, финaнcoвa
гpaмoтнocт.
B paмĸитe нa плeнapнaтa cecия „Texнoлoгиитe в бъдeщeтo нa библиoтeĸитe”
aĸцeнт бeшe пocтaвeн въpxy нeoбxoдимocттa oбщecтвeнитe библиoтeĸи дa
пpeдocтaвят инoвaтивни ycлyги, cвъpзaни c мoбилни тexнoлoгии, 3D тexнoлoгии, бeзoпaceн интepнeт, aвтoмaтизиpaнo oбcлyжвaнe нa пoтpeбитeли, зaбaвнo
пpoгpaмиpaнe и eлeĸтpoнни ycлyги.
Πлeнapнa cecия „Библиoтeĸaтa – цeнтъp нa мecтнaтa oбщнocт” пpeдcтaви дoбpи
пpaĸтиĸи зa пapтньopcтвo нa oбщecтвeнитe библиoтeĸи c бизнeca, нeпpaвитeлcтвeнитe opгaнизaции и paзлични инcтитyции, пpивличaнeтo нa дoбpoвoлци
и дapeния, ĸoитo вoдят дo пoвeчe и пo-ĸaчecтвeни ycлyги зa гpaждaнитe.
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Националният форум демонстрира пред заинтересованите страни голямата и
реална работеща мрежа на Фондацията от обществени библиотеки – партньори
от цялата страна.
Той успешно стартира диалога за модернизирането на обществените библиотеки в България и новата им роля за приобщаване на българските граждани към
проспериращото информационно общество на 21 в.

Учредяване на годишни награди
на ФГББ
През 2016 г. Управителният съвет учреди награди на Фондацията. Те ще се присъждат всяка година на конкурсен принцип, в следните категории:
за национални и регионални медии: на медия, допринесла за повишаването на видимостта и популяризирането на дейността на обществените
библиотеки и на Фондацията; за отразяване на кампания, проект или инициатива, свързани с развитието на библиотеките, цифровото приобщаване и информационното включване, условията за свободен и равен достъп до информация
и общностното развитие;
За спомоществовател: за дарителска дейност в подкрепа на кампания, проект или инициатива, осъществявана в полза на Фондацията или на
обществени библиотеки в страната;
За публична институция: на институция, която в надграждане на
задължителните й по закон изисквания е подобрила условията за свободен и
равен достъп до информация, култура и знание, подобряване на услугите за
гражданите, социалното сближаване и общностното развитие, чрез подкрепа за
обществени библиотеки.

Партньори на Националния
форум бяха:

Медийни партньори:

Фондация Глобални библиотеки – България връчи
награди на г-н Иван Портних, кмет на Варна

и на г-н Иво Димов, кмет на Димитровград
за усилията им за модернизиране
на обществените библиотеки.

Застъпнически инициативи на ФГББ
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В динамичния 21 век, века на технологиите, на свързаността и бързия достъп
до информация, библиотеките имат своите нови задачи, своята подобрена
и още по-важна мисия – да бъдат обществено средище, център на духовен
живот и гражданско образование, да предоставят електронни услуги.”
Росен Плевнелиев, Президент на Република България (2011-2016)

„България има потенциала да бъде водеща в създаването на едно модерно общество, в което обществените
библиотеки имат важна роля”.
Ева Паунова, депутат в европейския парламент

„Министерството на културата е готово да инициира и осъществи нов
преглед на съществуващите възможности и да очертае конкретни мерки за
подобряване на условията за развитие на библиотечния сектор”.
Боил Банов, Заместник министър на културата
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„Библиотеката се превръща от място за книги в място за хората.
Библиотеката на индустриалното общество се преобразува
в библиотека на икономика на знанието.”
Яник Мулвад, ДОКК1 – обществена библиотека № 1 в света за 2016 г.,
гр. Орхус, Дания

„Въпреки трудното и преходно време,
оставени в страни и сами, продължавате да носите духовната сила на България, като съхранявате, популяризирате и развивате българската култура,
възпитавате любов към четенето и
книгата. За съжаление тук държавната
политика е големият длъжник към
българското общество.”
Славчо Атанасов, Председател на
Комисията по културата е медиите,
Народно събрание

„Темата за финансирането
е пряко обвързана с темата
за съществуването, развитието и стойността на
настоящите библиотеки.
Заставаме от страната
на хората, които искат
повече пари и искат повече
възможности за развитие на
библиотеките”.
Ирена Соколова, Заместник
председател на Комисията
по културата е медиите,
Народно събрание

„Библиотеката днес е „социална
мрежа”, която обединява и свързва
хората с иновативни и прогресивни идеи от цял свят.”
Милена Дамянова, Председателят на Комисията по образованието и науката, Народно събрание

„Днес библиотеките трябва да се отличават
с многофункционални модерни пространства
и добра архитектура”
Д-р Емилия Милкова, директор на Регионална
библиотека „Пенчо Славейков”

„Библиотеката в 21 в. е третото място след дома и училището/работата.”
Спаска Тарандова, изпълнителен директор на Фондация Глобални библиотеки
– България

„Необходимо е приемането на Haциoнaлнa визия зa
oбщecтвeнитe библиoтeĸи в инфopмaциoннoтo
oбщecтвo нa ХХІ-ви вeĸ.”
Д-р Анета Дончева, члeн Упpaвитeлния cъвeт нa
Бългapcĸaтa библиoтeчнo-инфopмaциoннa acoциaция
и преподавател в СУ „Климент Охридски”

„Общината винаги подкрепя библиотеката. След направения
ремонт тя се превърна в привлекателен център за всички, и
особено за децата”
Иво Димов, Кмет на Община Димитровград

„Библиотеките трябва да бъдат
проактивни, да имат добри идеи и да ги
представят пред бизнеса, защото той
подкрепя образователни и културни
каузи.”
Елица Баракова, Изпълнителен директор
на BCause

Застъпнически инициативи на ФГББ
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Национални и международни партньорства
Национални партньорства

Сътрудничество с Агенция по заетостта

Участие в работни групи на Министерски
съвет

През 2016 г. Фондацията подписа Споразумение за сътрудничество и съвместна
дейност с Агенцията по заетостта. Съгласно него, обществените библиотеки в
страната обменят информация с дирекции „Бюра по труда” и предоставят на
своите потребители регулярна информация за свободни работни места. Оказват помощ при търсене на работа в страната и в чужбина, както и при подготовка на автобиография и други документи за кандидатстване за работа.

Представители на „Фондация Глобални библиотеки - България” бяха включени
в постоянната Работна група по оптимизация на администрацията и като наблюдатели в Работната група по Програма „Добро управление” към МС. По този
начин Фондацията се включва в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и в съвместни действия между администрации и НПО за
реализация на публични политики.

Национална библиотечна седмица от
9-ти до 13-ти май 2016 г.
Фондация „Глобални библиотеки – България” бе партньор на Националната
библиотечна седмица от 9-ти до 13-ти май 2016 г., организирана от ББИА под
надслов „Библиотеката – място за всеки“. Седмицата протече като застъпническа
кампания с поредица събития в София и страната, които демонстрираха ролята на библиотеките в живота на
всички възрастови и социални
групи в обществото. Бяха проведени обсъждания с читатели
и партньори за техните очаквания към вътрешното библиотечно пространство и свързаните с
тях нови интериорни решения,
как тези очаквания да се представят пред управляващите.
На проведената национална
кръгла маса бяха представени
резултатите от предоставените
от Фондацията 3D принтери и
3D скенери на три обществени
библиотеки в страната. Те са
с различна големина и потребители. Бе демонстрирано как
този достъп до нови технологии се отразява на представите
и очакванията на ползвателите
на библиотеките, и как привлича нови публики.
3D принтер в библиотеката
в гр. Казанлък

НАМ

ЕРИ

РАБ
ОТА

3D принтер в библиотеката
в гр. Бургас

16

Национални и международни партньорства

На 12-ти и 13 май 2016 г. в гр. Свищов се проведе Национална кръгла маса
„Библиотеките на бъдещето”, организирана от Съюза на народните читалища
с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България”, по случай 160
години от създаването на първите български читалища.
В събитието представители на Министерство на културата, на читалища, на
регионалните библиотеки във Велико Търново и Пловдив, преподаватели и
студенти от УниБИТ, представиха разнообразни доклади и дискутираха различни аспекти на съвременната библиотечна теория и практика. Участниците
се обединиха около необходимостта от провеждането на поредица от такива
срещи, които да формират стратегия по отношение на бъдещото развитие на
библиотеките, да обсъждат мястото на читалищната библиотека и промените,
от които тя се нуждае за да стане по-привлекателна за хората.

Третокласниците от СУ “Любен Каравелов” в
град Димитровград с г-жа
Цецка Цачева,
Председател
на Народното
събрание, евродепутатът
г-жа Ева Паунова
и кмета на
града г-н Иво
Димов

XXVІ-та Национална конференция на ББИА
Фондация „Глобални библиотеки – България” бе партньор на XXVІ-та Национална конференция на Българската библиотечно-информационна асоциация
(ББИА) на тема „Динамични библиотеки – достъп, развитие, промяна”, която се
проведе на 9 и 10 юни 2016 г. в София. През двата дни на конференцията в
работата и се включиха близо 160 библиотечни специалисти и университетски
преподаватели и докторанти от цялата страна.

Участниците в
конференцията
бяха поздравени
от Даниела
Панайотова и
Нели Петрова,
депутати в 43-то
Народно събрание
и Венцислав Велев
от Министерство на културата

Евродепутатът Ева Паунова, която промотира дигиталните умения в рамките
на Европейската седмица на програмирането заяви - “Библиотеките, музеите и
младежките центрове имат потенциала активно да подпомогнат формирането
на новите умения на 21-ви век, като дигиталните умения, програмирането, предприемачеството.”

Кампания за насърчаване на четенето Чети с мен
За трета поредна година Фондацията участва в организирането на кампанията
„Чети с мен” под патронажа на Президента Росен Плевнелиев. Тази година домакин на събитието бе гр. Пловдив, който събра известни личности от различни
области, ангажирани с каузата за по-четящи и по-грамотни подрастващи.
Благодарение на усилията на ФГББ и ББИА библиотеките организираха паралелни прояви в цялата страна. Националната кампания „Чети с мен” със своята масовост цели да вдъхне нова любов към книгата у българина, най-вече у младото
поколение.

Работата на Конференцията протече в четири панела. Изнесени бяха повече от
30 доклада, в които бяха засегнати важни теми за развитието на библиотеките
в съвременните динамични условия на създаване, представяне и достъп до информация; бяха показани иновативни библиотечни програми и услуги в отговор
на новите читателски нагласи и потребности; беше подчертана ролята на библиотеките в помощ на образованието като платформа за развитие на умения и
компетентности и за предоставяне на достъп до информация за всички. От страна на ФГББ участва Спаска Тарандова, изпълнителен директор, която говори за
„Библиотеки за тийнейджъри”.

Европейска седмица на програмирането
Фондация „Глобални библиотеки – България” и Посолството на САЩ в България,
съвместно с 10 библиотеки, отбелязаха Европейската седмица на програмирането в страната от 14-ти до 21-ви октомври 2016 г. С 51 събития в 23 населени
места деца от 5 до 13 години, с помощта на робота Финч, бяха насърчавани в
сферата на програмирането и творчеството. Финч-роботите – 50 на брой, са дарени от Посолството на САЩ. Дизайнът и функционалността им са резултат от
четиригодишно проучване на института Carnegie Mellon.

Президентът Росен Плевнелиев чете свое любимо произведение

Национални и международни партньорства
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Сред посланиците на четенето в Пловдив бяха писателите Георги Господинов
и Любомир Левчев, певците Поли Генова и Рафи, актьорите Владимир Пенев,
Марта Вачкова, Ирмена Чичикова, Валентин Танев, Венцислав Велев, Председател на УС на ФГББ, Божана Апостолова - издател, а също Нети и Дони.
Специален гост бе Нейно кралско Височество Принцесата на Кралство
Нидерландия Лаурентин – основател и почетен председател на фондация
„Четмо и писмо“ в Холандия, специален пратеник на ЮНЕСКО по въпросите
на грамотността и развитието, председател на Върховната група по грамотността към Европейската комисия, почетен председател на Холандската асоциация на обществените библиотеки.
В рамките на своето посещение в България принцеса Лаурентин проведе
работна закуска по въпросите на грамотността и мястото на библиотеките
в процесите на неформалното образование и ученето през целия живот. На
закуската присъстваха Меглена Кунева – зам. министър председател и министър на образованието и науката, представители на библиотечните среди
и други неправителствени организации, свързани с образованието.
Участниците в срещата се обединиха около мнението, че само координираните усилия на различните заинтересовани министерства, държавни
агенции и неправителствени организации могат да доведат до по-бързото
и успешно преодоляване на съществуващите проблеми и негативните тенденции от високата неграмотност сред населението на Европа.

Принцеса Лаурентин дава автографи на децата
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17-та конференция по електронно управление
На 10-ти и 11-ти март в София се проведе 17-тата конференция по електронно
управление на тема „Големите промени в електронното управление“. Г-жа
Спаска Тарандова, изпълнителен директор на Фондация „Глобални библиотеки
– България” представи пред участниците потенциала на обществените библиотеките - технологична обезпеченост и квалифицирани специалисти, които могат успешно да бъдат използвани за информиране и предоставяне на достъп
до услугите на електронното управление, включително помощ и обучения на
гражданите относно електронните административни услуги.
Сред акцентите на форума бяха ефективността на електронните услуги, реинженерингът на процесите в администрацията, приоритизирането на е-услугите на
база използването им от гражданите и бизнеса, факторите за тяхното успешно
въвеждане и сигурност.

Международни партньорства
Работна среща на Публични библиотеки 2020
Снежана Янева, член на Настоятелството и Михаил Бояджиев, член на УС взеха
участие в работна среща на Публични библиотеки 2020 от 17-ти до 20-ти октомври 2016 г. и в организирани от програмата дейности в Европейския парламент:
интерактивна изложба и среща с евродепутати.
Дейността на Фондацията беше представена на организиран щанд в изложбата,
който предизвика интерес у представители на Европейския парламент и Европейската комисия. Депутатите Ева Паунова, Георги Пирински и Момчил Ненков
се запознаха с работата на Фондацията и изразиха подкрепата си за нейните
инициативи в полза на библиотеките в България.
Михаил Бояджиев взе участие и в семинар за насоките в развитието на правото
на ЕС в областта на авторските права и връзката им с библиотеките.

Участниците в годишната конференция на Телецентър Европа

Членство в европейската дигитална мрежа
Telecentre Europe
През 2016 г. „Фондация Глобални библиотеки – България” стана член на мрежата
Telecentre Europe /асоциация в обществена полза на организации в областта на
ИКТ, базирана в Брюксел/. Техният опит в разработването на онлайн обучителни
модули за различни категории ползватели е една добра основа за съвместни
проекти, развитието на които е сред приоритетите на ФГББ.
Спаска Тарандова, изпълнителен директор на ФГББ взе участие в годишната
конференция на Telecentre Europe от 6 до 26 октомври 2016 г. в Гент, Белгия.
Конференцията бе на тема - „Digital Skills for Future Work”.

В рамките на конференцията бяха дискутирани: основните отличителни характеристики на 4-та индустриални революция, свързаните с нея икономически
промени и как това ще се отрази на заетостта; как по-добре да предвидим тези
промени и съответно да се планират онези пакети мерки, които ще увеличат
дигиталното включване, заетостта и производителността; какви дигитални умения ще се необходими на хората за справяне с бъдещите технологии и начини
на работа.

Национални и международни партньорства
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Библиотеките – центрове за развитие на местните общности
Програма „Библиотеката – активен участник
в обществения живот
В изпълнение на Договор РД11-00-115/24.06.2016 с Министерство на културата
Фондация „Глобални библиотеки – България“ проведе конкурс за финансиране
на малки проекти: „Библиотеката – активен участник в обществения живот“ в
две сесии през 2016 г.
Големият интерес към конкурсната сесия през предходната година и невъзможността да бъдат финансирани проектни предложения с добро качество, поради
недостатъчен финансов ресурс, доведе до петкратно увеличение на заделените
за целта средства. Общият бюджет на двете конкурсни сесии през 2016 г. бе 150
000 лева.
Конкурсната процедура беше отворена за всички регионални, общински и читалищни библиотеки от мрежата на ФГББ, в три тематични области:
Развитие на местната общност;
Устойчиво развитие;
Образователна интеграция на малцинствени групи.
В рамките на конкурса бяха подкрепени успешни модели на сътрудничество,
както и създаването на нови партньорства между самите библиотеки, между
библиотеки и граждански организации, между библиотеки и училища, 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.
В рамките на двете конкурсни сесии бяха подкрепени 47 проекта. В тях участват
93 библиотеки в партньорство с 21 училища и 17 неправителствени организации.
От подадените към Фондацията годишни отчети, е видно, че 144 библиотеки
от мрежата на ФГББ са кандидатствали по проекти през 2016 г. От тях 82 библиотеки (57% от кандидатствалите библиотеки, или 11% от всички библиотеки,
подали отчет) са спечелили поне един проект през 2016 г. Най-много са кандидатурите по Програма “Библиотеката - активен участник в обществения живот”
на Фондация „Глобални библиотеки – България” и за Допълващата субсидия на
Министерство на културата. Фондацията е подкрепила 47 проекта, което е 57%
от всички проекти, които са спечелили библиотеките, подали отчет за 2016 г.
Това е безспорно доказателство за изключителното значение на проектната
програма на ФГББ.
Една от основните ползи от Програма “Библиотеката - активен участник в обществения живот” на Фондация „Глобални библиотеки – България” е, че тя развива капацитета на обществените библиотеки в страната да разработват и успешно да изпълняват проекти. Така в бъдеще те ще могат по-успешно да привличат
финансиране за своето развитие и от други финансиращи програми.

Библиотеките – обединителен център на
гражданските организации
През 2016 г. ФГББ създаде Наръчник за работа на библиотекари с гражданските
организации и Компас на гражданския сектор в регионите на Кърджали, Разград
и Враца.
Те са изготвени в партньорство с Фондация „Помощ за благотворителността в
България”, в рамките на проект „Библиотеката – обединителен център на НПО
сектора и общността в региона на Кърджали, Разград и Враца”. Проектът е финансиран от „Програма за подкрепа на НПО в България” по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.
Изработеният Наръчник е достъпен онлайн. Той се разпространява и прилага от
библиотеките и в останалите 25 области на България. Това допринася за създаване на коалиции на НПО и библиотеки, работещи в партньорство за устойчиво
местното развитие.
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Нови библиотечни услуги
В резултат от изпълнението на малки проекти по Програмата на ФГББ „Библиотеката – активен участник в обществения живот” в страната се създават и развиват нови библиотечни услуги.

Библиотерапия
През 2016 г. „Фондация Глобални библиотеки – България” издаде първия в България Наръчник по библиотерапия.
Той е продукт от успешното изпълнение на проект „Обучение на библиотекари
за предоставяне на иновативна услуга за приемни родители, деца и семейства в
риск”, реализиран през 2015 г. в рамките на Конкурса за малки проекти на ФГББ
„Библиотеката – център на местната общност”.
Наръчникът бе издаден в тираж от 1200 копия. Част от него бе разпространен в
обществените библиотеки от мрежата на ФГББ.
300 екземпляра бяха предоставени на Центъра за продължаващо образование
на библиотекари към ББИА. С тях се проведоха обучения на библиотечни специалисти от мрежата на ФГББ в цялата страна, както и на експерти от университетски и училищни библиотеки.
Библиотерапията предоставя техники и умения, чрез които библиотекарите могат да предоставят подкрепа на читатели, базирана на работа с различни литературни произведения. Чрез техниките на библиотерапията се въздейства върху читателската култура, определени елементи от личността на читателя, както
и се оказва емоционална подкрепа на хора в криза.
По този начин Фондацията полага началото на иновативна услуга в обществените библиотеки в България, с която се привличат нови категории потребители.

Обучение в библиотеката на възрастни
хора над 55 г. за работа с модерни
технологии
През 2016 г. Регионална библиотека „Христо Ботев”, Враца създаде нова обучителна програма, благодарение на която, възрастни хора над 55 г. започнаха да
придобиват умения за работа с модерни мобилни технологии. Новата услуга се
разработи в рамките на проект „Смарт-либ” – комуникационен център в Библиотеката”, реализиран през 2016 г. в рамките на Конкурса за малки проекти на
ФГББ „Библиотеката – център на местната общност”.

„Една от основните функции на обществените библиотеки в България е
социалната. Възрастните хора също имат своите потребности да общуват.
Обучението за работа с мобилни устройства и приложения ще подготви тази
наша група потребители за услугите на електронното управление.”
Силвия Врачовска, директор на РБ „Христо Ботев”, Враца

Нови библиотечни услуги
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„Направи ме независима. Непрекъснато си общувам с хора от Ирландия,
Испания, Гърция. Информационната технология е крайно необходима. Пътувайки на дълги разстояния електронната книга ще бъде чудесен приятел и
спътник.” Иванка Маринова, 66 г.

Безопасен интернет за деца в
библиотеката
Народно читалище “Братство - 1884” от град Павликени, в партньорство с Асоциация „Родители”, разви обучителна програма в библиотеката за безопасно
ползване на интернет от младите хора. Новата образователна услуга се разви в
рамките на проект „Младите между реалното и виртуалното”, финансиран в рамките на Конкурса за малки проекти на ФГББ „Библиотеката – център на местната
общност”.
Обучението се провежда от психолози и библиотекари. Чрез интерактивната
ролева игра „Флашко в страната на спамчетата”, разрешаване на казуси и други
образователни методи младите хора получават съвети и развиват ценни умения
как да ползват интернет по полезен и безопасен за тях начин. В библиотеката
те също така се научават как да обучават и други свои връстници да сърфират
безопасно в интернет.
По този начин обществените библиотеки помагат интернет да се превърне в посигурно и по-добро място за нашите деца и младежи.
Програмите, които Фондация „Глобални библиотеки – България” инициира, подкрепят добрите социални навици и сигурното израстване на децата.

„Много добре го приеха и беше страшно полезно. Самите практически
обучения са много по-полезни на децата, отколкото една суха информация.”
Илина Стефанова, обучител

„Доста научих от обучението за заплахите в интернет.”
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Нови библиотечни услуги
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През 2016 година Фондация „Глобални библиотеки – България” с предприетите
стъпки по институционално развитие и упрекване изгради капацитет за по-успешно изпълнение на своите цели и задачи.
Изпълнението на основните договорености по споразумението за безвъзмездно финансиране от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” навлизат в нов етап, с добре
структурирани кампании, които целят да привлекат вниманието на обществото
към новите възможности, предоставяни от библиотеките и потенциала им да
подобряват живота на отделния човек, и на общността като цяло.
През 2017 г. ние ще стартираме насърчаването на инвестиции в програми за
развитие, насочени както към най-малките, така и към тийнейджърите и възрастните.

Каузи
Каузата „Деца в библиотеката” има за цел да подпомогне развитието на децата
в България като хармонични личности, чрез тяхното приобщаване към света на
книгите и знанието от най-ранна възраст.

Повишаване компетенциите на
библиотечните специалисти от
мрежата на ФГББ
Фондацията следи световните тенденции за развитие на обществените библиотеки. Всяка година тя планира обучения, с които повишава капацитета на
библиотечните специалисти за предлагане на по-качествени услуги на потребителите.
През 2017 г. над 800 библиотечни специалисти ще развият знания и умения в
четири направления:
Електронни административни услуги; ИКТ;
Визуална грамотност; Уикимедия

Развитие на нови библиотечни услуги
ИКТ за уязвими групи
През 2016 г. Фондацията се включи в международен консорциум, съставен от
още четири организации от Ирландия, Италия, Испания и Румъния, който се
обединява около създаването на онлайн обучителни ресурси за ИКТ умения на
уязвими групи. През следващите три години образователните модули ще бъдат
развити и въведени в 4 български библиотеки, в рамките на проект, финансиран
по Програма Еразъм+, КА2.

Правна информация в библиотеката
Чрез кампанията „Библиотеки за тийнейджъри” ние целим да създадем привлекателна,
безопасна и стимулираща среда, в която тийнейджърите да оползотворяват по градивен
начин свободното си време.
Каузата „Библиотеката – вход към дигиталния
свят” има за цел да помогне обществените библиотеки да осигурят свободен достъп до найсъвременните технологии, като по този начин
се осигурят равни възможности за лично, социално и професионално развитие на всеки.

През 2017 г. Фондация „Глобални библиотеки – България“, в партньорство със
студентската Правна клиника към Юридическия факултет на УНСС, ще стартира пилотното въвеждане на нова е-услуга „Правна информация в обществените
библиотеки”.
Първите места, в които тя ще се развие са регионалните библиотеки в Благоевград, Кюстендил, Враца и Видин, общинската библиотека в гр. Самоков, и читалищната библиотека в гр. Ботевград.
С новата е-услуга ще се подобри достъпа до правосъдие на българските граждани, чрез повишаване на правната им култура и грамотност. Ще се повиши
капацитета на библиотеките като информационно-образователни центрове в
местната общност.
Програма „Правна информация в обществените библиотеки” се осъществява с
финансовата подкрепа на Посолството на САЩ в България.

Проучване на съвременното състояние
на обществените библиотеки в
страната
През 2017 г. Фондацията ще проведе проучване на съвременното състояние на
обществените библиотеки в България. В рамките на изследването ще се осъществи анализ на законодателството, на съществуващите организационни модели на библиотеките и на тяхното финансиране. То ще послужи за развитие на
стратегия и формиране на политики от страна на изпълнителната и местна власт
за развитието на обществените библиотеки в България.
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Цели за устойчиво развитие на ООН
и библиотеките

През следващите години библиотеките ще
бъдат важен фактор при изпълнение целите за устойчиво развитие, определени в
Дневния ред 2030 на ООН.
През 2017 г. Фондация „Глобални библиотеки – България” ще работи активно за
припознаването и развитието на обществените библиотеки като основни центрове за преодоляване на неграмотността,
осигуряване на достъп до разнообразни
информационни ресурси и модерни технологии, учене през целия живот, дигитално включване и приобщаване към модерното информационно общество.

изкореняване на
бедността

качествено
образование

край
на глада

чиста вода и
санитарно-хигиенни
условия

възобновяема
енергия
БИБЛИОТЕКА

намаляване на
неравенствата

равенство между
половете

добро здраве

сигурна работа
икономически
растеж

отговорно
потребление

устойчиви градове
и общности

живот под водата

живот на земята

мир и
справедливост

иновация и
инфраструктура

борба с
климатичните
промени
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През 2017 г. Фондация „Глобални библиотеки – България” ще продължи да изпълнява своята мисия за приобщаване на българските граждани към глобалното информационно общество, за подобряване качеството на живот и насърчаване на гражданското участие, при отчитане на промените и съобразяване
със социалните и икономически тенденции, където знанието и творчеството са
двигателите на икономическия растеж, а информацията, технологиите и обучението са от основно значение за икономическия просперитет.
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