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Венцислав Велев, 
Председател на Управителния съвет 
на Фондация “Глобални библиотеки – България”

През 2019 г. усилията на Управителния съвет на Фондация 
„Глобални библиотеки – България“ бяха насочени към ре-
ализиране на поредица от дейности, инициативи и проек-
ти,  развиващи капацитета на обществените библиотеки в 
страната за приобщаване на българските граждани към 
глобалното информационно общество, за подобряване 
качеството им на живот и насърчаване на гражданското 
участие. 
За тази цел ние се стремим да организираме все по-успеш-
ни застъпнически кампании в партньорство със сродни 
организации на национално и регионално ниво за показ-
ване на новите функции и място на обществените библио-
теки в живота на хората. 
Наред с това, през 2019 г. увеличихме значително дейност-
ите и програмите си, насочени към устойчивото развитие 
на знанията и уменията на специалистите в мрежата да раз-
работват и предоставят услуги, насочени към повишаване 
цифровите учения на всички граждани, за да отговарят на 
променящите се изисквания на пазара на труда. Специал-
но внимание беше поставено и на програми насочени към 
деца и млади хора, които да повишават своите знания в 
STEM  за да избират направления на образование и разви-
тие, които ще им осигурят успешна бъдеща реализация.
В своята работа Управителният съвет и оперативния екип 
бяха подкрепяни от Настоятелството и Обществения съ-
вет с експертна помощ във връзка с различни проекти на 
Фондацията, а също така и при осъществяване на цялост-
ната й дейност.

В резултат на нашите усилия ние можем да се похвалим с 
поредица от значими успехи през 2019 г. Между тях можем 
да откроим:
Подсигуряване на извънгаранционна поддръжка на ИКТ 
оборудването в читалищните библиотеки от мрежата на 
Фондацията, като по този начин се гарантира безпробле-
мен достъп на гражданите до информация чрез интер-
нет; 
ФГББ все по-успешно работи по проекти, насочени не само 
към библиотечните специалисти, но и към техните целеви 
групи. Онлайн обучителната платформа се надгражда с 
ресурси за библиотекари и граждани по важни теми като 
дигитален маркетинг, облачни услуги, онлайн сигурност и 
др. 
ФГББ успешно проведе четвъртия национален форум 
„Библиотеките днес”, които налага Фондацията като орга-
низация, която познава добре обществените библиотеки, 
следи за тенденциите и работи за подобряване на средата, 
в която работят като работи за включването на библиоте-
ките в програмни документи и различни програми. Реали-
зирането на третата кампания за връчване на годишните 
награди на ФГББ показа, че посоката на работа е правилна, 
но е необходимо по-активна информационна кампания за 
популяризирането като се използват каналите на всички 
институционални партньори. 
Членство на организацията в международни и национал-
ни мрежи със сходни интереси се отразява положително 
на работата на ФГББ. Фондацията е търсен партньор за 
участие в кампании и проекти. ФГББ присъства успешно 
на национални и международни форуми, свързани с биб-
лиотеки, образованието и цифровият дневен ред.  
Ние във фондация „Глобални библиотеки – България” оце-
няваме, че в динамичното и сложно съвремие са важни 
креативността и иновациите. Считаме, че обществените 
библиотеки притежават тези умения и че те са важна част 
от общия процес, насочен към реализирането на нови по-
стижения. Библиотеките, чрез своите програми, съдейст-
ват за преодоляване на неграмотността, осигуряване на 
достъп до разнообразни информационни  ресурси и мо-
дерни  технологии, учене през целия живот, дигитално 
включване и приобщаване към модерното информацион-
но общество. 
Днес библиотеките са партньор в успешното развитие на 
всяка страна.

доц. д-р Венцислав Велев
Председател на Управителния съвет на
Фондация Глобални библиотеки – България
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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 библиотечно-
информационна 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 1008 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 страни-
членки на Европейския съюз, така и в държави извън него.

Въведение

През 2019г. Фондация „Глобални библиотеки – България” в изпълне-
ние на своята мисия и цели работи в четири основни направления:

   Застъпничество за мястото и ролята на библиотеките в съвременното 
цифрово общество за личностното и общностно развитие;   

 Разширяване на партньорствата на национално и международно 
ниво за постигане целите на Фондацията;

 Развитие капацитета на Фондацията и мрежата от обществени 
библиотеки чрез кандидатстване по програми на национално и 
европейско ниво; 

 Осигуряване на финансова устойчивост чрез проектна дейност и 
дарителство.

За изминалите 5 години ФГББ, въпреки трудностите, укрепи 
сътрудничеството си с обществените библиотеки от мрежата, 
наложи се като застъпник на интересите на библиотеките и е 
търсен партньор  в провеждането на значими национални прояви и 
в реализирането на международни проекти.
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Фондация Глобални библиотеки – България  
през 2019 г. в цифри

6

читалищни библиотеки

нови споразумения за сътрудничество

4 287 

компютри за достъп до интернет

в 908 читалищни библиотеки

поддържани 

4

обмяна на опит/ обучения/застъпничество

10 експерта

визити в чужбина

413

61 населени места 

над 7730 участника 

събития

5

връчени награди

3 категории 

Връчени годишни награди

13 номинации

8

7 национални

1 международна 

застъпнически инициативи 

380

библиотеки

3267 доброволци

47 112 часа

доброволци

пленарни сесии

лектора

Национален форум „Библиотеките днес”

13

Обществени библиотеки

Парламент

16

Министерства

Агенции

 Национална комисия на 
РБългария за ЮНЕСКО 

НПО

Академични среди

Бизнес

участника500

95

1425 участници 

All Digital Week

събития90

1200 ученици

проведени worshops

събития

6

иновативни услуги

неформално образование

програмиране за деца

Проектна дейност

цифрови умения за уязвими групи

дигитализация на културно наследство

финансова грамотност 50+

медийна грамотност в семейството
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Разширяване на мрежата от глабални 
библиотеки
През 2019 г. фондация „Глобални библиотеки – България” разшири своята мрежа с 
още 6 библиотеки. ФГББ продължи да поддържа ИКТ оборудването, предоставено 
за ползване на читалищните библиотеки в мрежата, съгласно подписаните Спора-
зумения за сътрудничество между Фондацията и партньорите от мрежата като по 
този начин осигури нормалното функционира на предоставеното оборудване за 
достъп гражданите до информация и знание чрез свободен достъп до интернет, и 
сигурност на библиотеките в предоставянето на различни услуги. 

ÂÈÄÈÍ

ÌÎÍÒÀÍÀ ÏËÅÂÅÍ

ÂÐÀÖÀ

ÐÀÇÃÐÀÄ

ËÎÂÅ×
ÂÅËÈÊÎ
ÒÚÐÍÎÂÎ

ÒÚÐÃÎÂÈÙÅ

ÐÓÑÅ

ÁÓÐÃÀÑ

ØÓÌÅÍ ÂÀÐÍÀ

ÄÎÁÐÈ×

ÑÈËÈÑÒÐÀ

ÑËÈÂÅÍ

ÃÀÁÐÎÂÎ

ßÌÁÎË
ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ

ÏËÎÂÄÈÂ

ÕÀÑÊÎÂÎ

ÊÚÐÄÆÀËÈ

ÑÌÎËßÍ

ÁËÀÃÎÅÂÃÐÀÄ

ÑÎÔÈß

ÏÀÇÀÐÄÆÈÊ

ÊÞÑÒÅÍÄÈË

ÏÅÐÍÈÊ

Мрежа от обществени библиотеки
Днес ФГББ работи с мрежа от 1008 библиотеки за: 

 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 поло-
жени чрез подобряване на достъпа до информация, обучение, култура и тех-
нологии.

 Застъпничество за информационно и дигитално включване на регионално и 
местно ниво;

 Осигуряване на достъп до информация чрез модерни информационни и ко-
муникационни технологии;

 Разработване и предоставяне на услуги за гражданите, базирани на иноваци-
онни информационни и комуникационни технологии;

 Разработване и предоставяне на възможности за учене през целия живот;

 Осъществяване на образователни и занимателни дейности за деца и младежи. 
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Национален форум „Библиотеките днес"
 На 7 ноември 2019 г. се проведе четвъртият национален форум „Библиотеки-
те днес” под надслов „Предизвикателства пред обществените библиотеките 
в ХХI век: 25 години след Манифеста на ЮНЕСКО и ИФЛА за обществените 
библиотеки“. Събитието беше под патронажа на Националната комисия на Ре-
публика България за ЮНЕСКО.

 

 В рамките на форума беше представена ролята на библиотеките за осигуря-
ването на свободен и равен достъп до информация, знание и култура за всеки 
гражданин, като място за личностно и общностно развитие и за подобряване 
качеството на живот в съвременното бързо развиващо се цифрово общество. 
Специално внимание беше обърнато на Манифеста на ЮНЕСКО и ИФЛА за пуб-
личните библиотеки от 1994 г., чиято 25 годишнина беше отбелязана през 
2019 г. и как той повлиява мисията, целите и дейността на библиотеките през 
изминалите години, как се е отразил на законодателството и политиките на дър-
жавните институции по отношение на обществените библиотеки. Сред акцен-
тите на форума бяха и Целите за устойчиво развитие 2030 на ООН и приноса на 

Застъпничество за мрежата от обществени библиотеки

Застъпничество за мрежата от обществени библиотеки  6

 

библиотеките за постигане им. През последните години ИФЛА активно участва 
в изработването на Дневен ред 2030, изтъквайки значението на достъпа до ин-
формация, опазването на културното наследство, универсалната грамотност и 
достъпа до информационни и комуникационни технологии чрез обществените 
библиотеки.

 Форумът протече в 3 три пленарни сесии, в които участваха 16 лектори от 
страната и чужбина. 

 С контекста на темата на форума, доц. д-р Анета Дончева, преподавател от ка-
тедра „Библиотечно-информационни науки и културна политика” във Философ-
ския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” представи „Манифестът на ИФЛА/
ЮНЕСКО за обществените библиотеки и въздействието му върху библио-
течната среда в България”. Специално внимание беше обърнато на това как 
Манифестът повлиява на библиотечната среда в България, и че България е една 
от първите страни, в които той е преведен през 1995 г. В годините Манифестът 
вдъхновява много библиотечните специалисти за написването на специализи-
рани материали, провеждат се обучения за неговото разбиране и прилагане, 
използва се при застъпничество за промяна на политиките на национално и 
регионално ниво. Въпреки усилията на ББИА през годините у нас Манифестът 
остава непознат  и встрани от вниманието на националните и местни власти, на 
хората, които администрират библиотечния сектор. 

За Тон ван Влимерен, Президент на Европейското бюро на библиотечните, 
информационните и документационните асоциации (ЕБЛИДА) и директор на 
обществената библиотека в град Утрехт (Кралство Нидерландия), днес е изклю-
чително важно библиотеките да бъдат адаптивни защото те изпълняват много 
роли – място за знание и информация за света, място за социално включване, 
място за дебати и гражданско участие, място за създаване на знания и насър-
чаване на творчеството, място за културно опознаване. В контекста на визията 
на ЕБЛИДА за европейските библиотеки, г-н ван Влимерен подчерта, че „библи-
отеката трябва да са място, което предоставя разни възможности на всички за 
личностно развитие и допринася за устойчивото развитие на обществото.”

Кийка Лескинен от Централната библиотека на Хелзинки – Oddi, обявена на 
публична библиотека за 2019 по време на 86 Конгрес на ИФЛА в Атина (IFLA/
Systematic Public Library of the Year Award) сподели, че процесът на изграждане 
на новата библиотека от идеята до постояването на новата страда е продъл-
жил 6 години и се е осъществила в постоянна комуникация между екипа на 
библиотека, общината и гражданите като са проведени множество срещи като 
са обработени над 2300 предложения. Съобразявайки се и с посочените 3 топ 
умения през 2020 г. от  Световния икономически форум - решаване на пробле-
ми, критично мислене и творчество - в новата библиотека гражданите намират 
пространства за четене; пространства и стаи за работа и обучение за взаимо-
действие и учене чрез правене; музикални и видео студия; игрални зали; прос-
транство за събития: модни ревюта, акустични концерти, четения и т.н. 
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Г-жа Надежда Груева, член на Управителния съвет на ББИА представи проекта 
на Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 по основни елементи, 
цели и оси на развитие, която е съобразена с  Целите за устойчиво развитие 
2030 на ООН. Отделните цели за устойчиво развитие са групирани в 5 оси на 
развитие г-жа Груева посочи как дейността на библиотеките се съотнася към тях 
с конкретни примери от библиотеки в областта на образователната интеграция 
и опазване на околната среда.  Тя посочи, че е необходимо библиотеките да имат 
своето достойно място в мерките за достъп до културното наследство (Приори-
тетна ос 5 – Духовна и жизнена България); в предоставянето на публичен достъп 
до информация (Приоритетна ос 1 – Иновативна и интелигента България), обу-
чение в нови  умения и знания необходими за парата на труда (Приоритетна ос 3 
– Свързана и интегрирана България); ползата от библиотеките за изпълнение на 
целите, свързани със здравеопазване, образование, икономика и култура (При-
оритетна ос 4 – Отзивчива и справедлива България и Приоритетна ос 2 – Зелена 
и устойчива България). 

Интерес за участниците представляваха и презентациите свързани с европей-
ската реформа в авторското право и библиотеките (Ани Лазарова, Цифрова Ре-
публика), новите знания и умения, необходими на библиотечните специалисти в 
цифровото общество (доц. д-р Елица Белчева-Иванова, катедра „БИН и културна 
политика”, Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и член на УС на 
ББИА) и за значението на Open Access и знанията за достъп до цифрови ресурси 
(проф. д-р. Тереза Тренчева, зам.-ректор УниБИТ); за все по-голямата важност на 
четенето и програмите за грамотност (Валентина Стоева, Председател на УС на 
фондация „Детски книги”).

За ролята на библиотечните асоциации в неформалното обучение на библио-
течните специалисти, за да отговарят на все по-бързо нарастващите очаквания 
на потребителите говориха г-жа Ваня Грашкина (член на УС на ББИА) и Йоана 
Крихана, изпълнителен директор на Националната асоциация на библиотека-
рите и обществените библиотеки в Румъния (ANBPR).

В рамките на пленарните сесии бяха представи и текущите проекти на фонда-
ция „Глобални библиотеки – България” насочени към повишаване на капаци-
тета библиотечните специалисти от мрежата Глобални библиотеки в страната 
(Спаска Тарандова, изпълнителен директор ФГББ), нови услуги за гражданите 
в областта на цифровите компетентности (Свилен Тозев, Експерт изпълнение и 
контрол на проекти), финансовата грамотност (Eлка Златева, координатор про-
ект) и достъпът до културно наследство (Христо Медаров, ръководител проект 
Програмата ИНТЕРЕГ Румъния-България).

Участие във Форума взеха над 500 представители на обществените библиотеки 
от цялата страна, академичните среди и бизнеса, изпълнителната, законодател-
ната и местните власти, неправителствени организации. 

Партньори на Националния 
форум бяха:

Медийни партньори:

За поредна година Факултетът по журналистика и масови комуникации на 
СУ „Св. Климент Охридски“ осигури студенти-добровоци за форума. Медийни 
партньори бяха БНТ, БНР, онлайн медиите Аз чета, Детски книги, Kafene.bg, Ав-
тора.com., и с финансовата подкрепа на РАЙС ЕООД. 

Излъчването на живо се осъществи със съдействието на STREAMER.BG. 

Фейсбук кампания на форума и наградите беше изпълнена от Amexy. Общо дос-
тигнати потребители от всички публикации: 102 000+. 
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Този годишен форум е под знака на 25 години 
от приемането на манифеста на УНСКО  и 
на ИФЛА за публичните библиотеки, приет 
през 1994 година. Ще потърсим неговото 
място как той се отразява  върху мисията, 
целите и дейността на библиотеките през 
всички тези изминали години, как той ще бъде 
отразен в законодателството, в политиките 
на държавните институции по отношение на 
обществените библиотеки, какви нови крачки 
следва да се направят за неговото приложение 
в пълнота. На днешния форум акцент ще 
бъде поставен и върху потенциала и приноса 
на библиотеките за постигане на целите 
на организацията на обединените нации за 
устойчиво развитие до 2030 година
доц.д-р Венцислав Велев, 
Председател на УС на ФГББ

Национален форум „Библиотеките днес

Ние полагаме системни усилия, насочени 
към повишаване на капацитета на 
библиотечните специалисти от мрежата 
Глобални библиотеки в страната 
за предоставяне на нови услуги за 
гражданите в областта на цифровите 
компетентности, медийна и финансовата 
грамотност и достъпът до културно 
наследство.
Спаска Тарандова, 
Изпълнителен директор ФГББ

Нашата цел е обществото да продължава да 
разчита на библиотеката в 21 век като на 
съвременен център на духовността, знанието 
и мъдростта.
Румен Димитров,
заместник-министърът на културата

Учениците ще могат да имат 
уроци в библиотеките напролет. В 
споразумението между МОН и МК ще бъде 
залегне насърчаването на четенето, 
грамотността, формиране на нагласа 
за учене през целия живот и участие на 
учениците в културно-образователни 
инициативи, програми и проекти.
Деница Сачева, 
заместник –министърът на 
образованието и науката

Учениците ще могат да имат 
уроци в библиотеките напролет. В 
споразумението между МОН и МК ще бъде 
залегне насърчаването на четенето, 
грамотността, формиране на нагласа 
за учене през целия живот и участие на 
учениците в културно-образователни 
инициативи, програми и проекти.
Деница Сачева, 
заместник –министърът на 
образованието и науката

Това е забележителен форум, вие носите свет-
лина,  вие сте посланици на книгата, вие сте 
тези които денонощно разнасяте книгите на 
болни и възрастни хора. Поклон и благодаря ви!
Николай Дойнов, 
Председател на СНЧ и член на 
Настоятелството на ФГББ 

Дейността на фондация „Бил и Мелинда 
Гейтс” промени България, и днес ФГББ про-
дължава да полага усилия, така че повече от 
1000 библиотеки и читалища  предоставят 
компютри и достъп до софтуерни програми 
за гражданите.
Стоян Денчев, 
проф. д.ик.н. бивш ректор на УниБИТ 
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Центърът за продължаващо образование на 
библиотекари към ББИА има водеща роля в 
предоставянето на възможности за обучение 
чрез краткосрочни курсове за повишаване 
на квалификацията на библиотекарите с 
професионална квалификация по актуални 
проблеми на библиотечно-информационната 
дейност.
Ваня Грашкина, член на УС на ББИА

Днес библиотекарите трябва да бъдат все 
повече информационни медиатори, които 
помагат на потребителите да получат 
надеждна и достоверна информация 
чрез предоставяне на инструменти за 
откриване и разпознаване на „фалшивата 
информация" и обучения с различни методи 
и критерии за оценка на релевантността, 
достоверността и качеството на 
информацията.
Доц. д-р Елица Белчева, 
член на УС на ББИА

В епохата на глобалната информация, 
библиотеките трябва да бъдат не само 
информационни и образователни центрове, 
но те трябва изпълняват и ролята на 
посредници между научната информация и 
потребителите, което се превръща в тяхна 
мисия.
доц. д-р Тереза Тренчева, 
заместник ректор УниБИТ

Обществените библиотеки са мощен ресурс 
за издигане на населението,  те помогат на 
хората да „четат“ света на всички видове 
„езици“ и с всякакъв вид медии.
Тон ван Влимерен, 
Президент на Европейското бюро на 
библиотечните, информационните и 
документационните асоциации и директор 
на библиотека в град Утрехт, Нидерландия

Манифестът , чиято 25 годишнина отбеляз-
ваме днес определя обществените библиоте-
ки като жива сила на образованието , култу-
рата и информацията и е основен фактор за 
насърчаване на мира и духовното благосъс-
тояние на чрез умовете на мъжете и жените. 
В постмодерният свят  библиотеките се на-
сочват не само  към съхраняване на книгите, 
като материален носител на информация, но 
и към това да бъдат носители на колектив-
ната памет, която ни свързва с корените 
ни и спомага в изграждането на нашата 
идентичност и самосъзнание. Обществените 
библиотеки са мостът, чрез който книгите 
пренасят знанието на различните култури, 
общества и социални групи.
Христо Георгиев, 
Главен секретар на Националната комисия 
за България на ЮНЕСКО

Библиотеките подпомагат развитието 
на всички сектори и на всеки 
гражданин! Достъпът до информация 
е междусекторен проблем, който 
подкрепя всички области на развитие 
обхванати в Националната програма 
„България 2030”,  а библиотеките днес са 
основните институции в осигуряването 
на  обществен достъп до информация 
и ресурси, които дават възможност на 
хората да подобряват качеството си на 
живота. 
Надежда Груева, 
член на УС на ББИА

Още в 1949 г. в първите документи 
на  ЮНЕСКО за целите и функции на 
библиотеките се поставя акцентът 
върху обществената библиотека като 
инструмент за образование и гарант за 
демокрацията.
Доц. д-р Анета Дончева 
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Отглеждането на грамотно поколение, което 
да се справя успешно с предизвикателствата на 
бъдещето, е възможно единствено чрез развитие 
на библиотеките!
Валентина Стоева, 
Председател н УС на фондация „Детски книги”

С възхода на цифровото информационно обще-
ство авторското право играе все по-централна 
роля и оказва голямо въздействие върху достъпа 
ни до знания и култура, образование, научни из-
следвания и иновации.  Културните институции 
имат мисия да опазват културното наследство 
и да осигуряват достъп на гражданите до него.  
Ана Лазарова, 
Цифрова република

В Oddi гражданите намират пространства 
за четене, пространства и стаи за работа 
и обучение за взаимодействие и учене чрез 
правене, музикални и видео студия, игрални 
зали, пространство за събития: модни ре-
вюта, акустични концерти, четения и т.н. 
Целта е Oddi  да не е просто библиотека, а 
персоналното място за всеки за достъп до 
всичко.
Кийка Лескинен, 
Централна библиотека на Хелзинки - Oddi
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 Годишни награди на ФГББ 
В периода септември-октомври 2019 г. се проведе третата  кампания за наби-
ране на номинации за Годишни награди на Фондация „Глобални библиотеки – 
България”. В рамките на кампанията библиотеки от страната, самите медии и 
други заинтересовани страни  имаха възможност да направят номинации в че-
тири категории – за национална и регионална медия, за спомоществовател и за 
публична институция, които са допринесли за популяризиране на дейността на 
обществените библиотеки в страната, съдействали са или са спомогнали за реа-
лизирането на определени дейности, за разрешаване на определени проблеми 
или за достигане до нови публики и постигане на по-добри резултати. 

На конкурсен принцип петчленно жури в състав доц. Георги Лозанов (предсе-
дател), проф. Владимир Атанасов, Георги Константинов, Марин Бодаков и Сне-
жана Йовева определи победителите в отделните категории и подкатегории, 
съобразно Статута на наградите. 

Победител в подкатегория „Регионална медия“ е БНР - Радио Видин, номини-
рано от 3 регионални библиотеки в градовете: Видин, Враца и Монтана. Благода-
рение на взаимната работа, Регионалната библиотека  „Михалаки Георгиев” –гр.
Видин и „БНР - Радио Видин” създават съвместна рубрика „Да разлистим старите 
видински вестници”, чрез които слушателите могат да разберат какво е вълнува-
ло жителите на града в миналото. 

В подкатегорията „Национална медия” е отличен сайта „Аз-чета”. С изграде-
ната онлайн общност от няколко десетки хиляди потребители, сайтът е основен 
източник на информация за най-новото в света на книгите в българското интер-
нет пространство.Той става и основен медиен партньор на първия литературен 
фестивал в Северозапада „Враца – книжен град”, организиран от РБ „Христо Бо-
тев” – Враца.

В категорията „Публична институция” наградата е присъдена на Сдружение 
„Писалка и перо”. Сдружението в партньорство с РНБ „Иван Вазов” – Пловдив 
реализира проект „Литературен Ренесанс в Пловдив”.

В категорията „Спомоществовател” наградата се присъжда на „Враца софту-
ерно общество” с 34 точки. В лицето на „Враца софтуерно общество”, екипът 
на РБ „Христо Ботев” – Враца открива и най-ценните си партньори в мисията за 
неформално образование по дигитални умения на деца, достъп до знание чрез 
новите технологии и не на последно място популяризирането на библиотеката 
и улесняване на достъпа до култура чрез дигитализирани архиви.  

За 2019 г. по предложение на Комисията г-жа Златка Михайлова – журналист и 
доброволец към РБ „Христо Смирненски” гр. Хасково, номинирана като личност 
беше отличена с плакет от ФГББ.

Наградите бяха връчени на тържествена церемония в рамките на националният 
форум “Библиотеките днес”, който се проведе в София на 7 ноември 2019 г. 
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Национални участия 

Национална библиотечна седмица 
От 13 до 17 май 2019 г. под наслов „Книгите са само началото…“ се проведе XIV 
поред застъпническа кампания „Национална библиотечна седмица“, организи-
рана от Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) в парт-
ньорство с ФГББ и с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

Официалното откриване на кампанията се състоя на 13 май 2019 г. в  Софийската 
градска художествена галерия. Специален гост беше Артур Схелекенс, директор 
на Асоциацията на обществените библиотеки в Кралство Нидерландия. 

Целта на 14-тото издание на Националната библиотечна седмица беше да ан-
гажира вниманието на законодателната, изпълнителната и местните власти с 
неотложните проблеми в библиотечния сектор и необходимостта от незабавни 
действия за реформирането му.

Национални и международни партньорства

НАМЕРИ РАБОТА

Национални и международни партньорства  12

Кампанията се проведе в навечерието на изборите за Европейски парламент. 
Библиотечните специалисти се присъединиха към общото обръщение към  бъ-
дещите евродепутати да включат в своите програми обещания - всеки човек във 
всеки етап от живота си ще може да се учи, да чете и да се развива в библиоте-
ките; да поставят достъпа до библиотеките в центъра на културните, научните и 
иновативните дейности. 

Сред основните искания на кампанията, които са свързани с обществените биб-
лиотеки са  провеждане на последователна национална политика в библиотеч-
ния сектор и единна стратегия за развитието му и спешна реформа в мрежата 
на обществените библиотеки, която да осигури равен достъп до библиотечни 
услуги на всички граждани, независимо от това къде живеят, учат и работят.

В рамките на НБС г-жа Спаска Тарандова, изпълнителен директор на ФГББ взе 
участие в среща с народни представители, организирана от г-жа Емилия Милко-
ва, член на Комисията по културата и медиите в Народното събрание. В срещата 
участваха гостите на НБС Артур Схелекенс, директор на Асоциацията на общест-
вените библиотеки в Кралство Нидерландия и Клаас Гравещеин, и Анета Донче-
ва, член та УС на ББИА. Те разговаряха с представители на Комисията по култура-
та и медиите и Комисията по образованието и науката по въпроси, свързани със 
законодателната рамка на финансирането на библиотеките, дигитализацията и 
ползването на електронни книги в библиотеките. За народните представители 
беше интересно да научат, че в много общини в Холандия се преминава към 
обединяване на културните институции (библиотека, галерия, музей) с цел на-
маляване на административните разходи и общо ръководство, което позволява 
повече финансови средства да се пренасочат за дейности.

Народните представители запознаха гостите с добри практики на обществени и 
училищни библиотеки от техните региони. Участниците в срещата коментираха, 
че е необходимо да се работи за по-тясно сътрудничество между Министерство 
на културата и Министерство на образованието и науката, защото днес библио-
теките играят все по-голяма роля в неформалното учене и самообразованието, 
както и да се задълбочи сътрудничеството между библиотеките и училищата 
като затова се направят необходимите промени в нормативната база.
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турните празници включваше разнообразни дейности, свързани с популяризи-
рането на четенето и българската литература и утвърждаването на ролята на 
градската библиотека в тях.

XVIII-та национална научна конференция с 
международно участие „Библиотеки – четене 
– комуникации"
ФГББ подкрепи организирането на XVIII-та национална научна конференция 
с международно участие „Библиотеки – четене – комуникации“ от регионална 
библиотека “Петко Р. Славейков” на 14-15 ноември 2019 г., в гр. Велико Търново.
Конференцията има своята дългогодишна история и е утвърден формат за сре-
ща на библиотечни специалисти от различни видове библиотеки и обхваща 
теми в областта на библиотечни и информационни науки, книгознание, литера-
турна история, печатни комуникации и медии. През 2019 г. тя беше посветена на 
130-годишнина от учредяването на първата обществена библиотека в град Ве-
лико Търново, с акцент върху прилагането на библиотечното законодателство, 
авторското право и сродните му права в работата на библиотеките. По време на 
тържествената церемония по случай годишнината на библиотеката ФГББ полу-
чи плакета на РНБ „Петко Р. Славейков” в знак на благодарност за дългогодишна-
та съвместна успешна работа.
Представители на ФГББ участваха в различни събития по повод чествания на 
годишнини на регионалните библиотеки във Враца, Кърджали, Пазарджик, Пле-
вен, Пловдив, Смолян, Търговище.

Международни форуми и участия 

85-ия Световен библиотечен и 
информационен конгрес на ИФЛА
От 24 до 30 август 2019 г. в Атина, Гърция се проведе 85-ия Световен библиоте-
чен и информационен конгрес на ИФЛА по надслов “Библиотеките: диалог за 
промяна”. 

С подкрепата на  ФГББ  от бъл-
гарска страна участваха 5 биб-
лиотечни специалисти - д-р 
Силвия Найденова и Татяна Стоя-
нова (Централната библиотека на 
БАН), Деница Чолакова, главен и 
Даниела Канева (Регионална 
библиотека „Пенчо Славейков“ 
– Варна)  и д-р Пламена Златко-
ва, преподавател в УниБИТ. От 
страна на Фондацията участваха 
Спаска Тарандова и Михаил Боя-
джиев, член на УС.

Конгресът се състоя в Megaron 
Athens International Conference 
Centre и в него взеха участие 
3680 делегата от 140 страни от 
целия свят. 

Програмата на събитието беше 
натоварена, изключително разнообразна и интересна –500 лектора в 250 тема-
тични сесии. Бяха представени проектите, по които работи ИФЛА  и новата 

ХХIХ научна национална конференция 
„Библиотеките – ключ към миналото и портал 

към бъдещето"

Фондация „Глобални библиотеки – България“ бе съорганизатор на ХXIХ нацио-
нална научна конференция на Българската библиотечно-информационна асо-
циация на тема „Библиотеките – ключ към миналото и портал към бъдещето”, 
която се проведе в гр. София на 6 и 7 юни 2019 г. В рамките на конференцията 
бяха представени теоретични доклади, както резултати от проекти и реализи-
рани успешни програми свързани с библиотеките като пазители на знанието и 
как се справят с очакванията на читателски за все по виртуален достъп до ре-
сурсите, за дигитализация и изграждане на дигитални колекции, с иновативни 
библиотечни практики за виртуална и добавена реалност като инструмент за 
привличане на младежката аудитория, за библиотеките като „третото място” и 
„четвърто място“ в живота на общностите и необходимостта от постоянно раз-
ширяване на партньорствата. 

Кампания за насърчаване на четенето 
„Бисерче вълшебно"
Фондация „Глобални библиотеки – България“ бе сред партньорите на шестото 
издание на кампанията „Бисерче вълшебно”, организирана от Фондация „Детски 
книги”. През 2019 г. инициативата бе под патронажа на Министерството на 
културата. 
Наградата „Бисерче вълшебно” за най-добра детска книга е една от най-
успешните кампании за насърчаване на четенето сред подрастващите през 
последните години. Тя е и единствената кампания, в която само и единствено 
децата оценяват номинираните заглавия. Сътрудничеството за наградите 
„Бисерче вълшебно“ са част от ползотворното партньорство между ФГББ и 
фондация „Детски книги“ в подкрепа на грамотността и формирането на навици 
за четене у децата и подрастващите посредством мрежата на обществените 
библиотеки в България.

Литературни празници „Добро утро, град!"
Фондация „Глобални библиотеки – България“ подкрепи общинска библиотека 
„Пеньо Пенев” в организирането на литературни празници „Добро утро, град!”, 
посветени на 72 годишнината от основаването на Димитровград и 90-годишни-
на от рождението на Поета – емблема на града и неразривно свързан с неговата 
история – Пеньо Пенев, чието име носи и библиотеката. Програмата на литера-
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Фондация „Глобални библиотеки – България“, като член на европейската мре-
жа All Digital за поредна година беше национален координатор на Цифровата 
седмица която се проведе от 35 до 31 март 2019 г. - ежегодна кампания за пови-
шаване на цифровата грамотност и използването на цифровите технологии и се 
провежда от центрове за компетентност, библиотеки, училища и неправител-
ствени организации в цяла Европа. 

През 2019  фокусът беше върху трите основни теми: 

 Насърчаване на медийната грамотност чрез развиване на критично мислене 
и цифрова грамотност;

 Изграждане на безопасност и доверие в технологиите чрез разработване на 
умения за киберсигурност;

 Повишаване на пригодността за заетост чрез разработване на подходящи 
умения за новите дигитални работни места. 
През 2019 г в седмицата се включиха 17 регионални и 3 общински библиотеки. 
Благодарение на активността на библиотеките и добрата координация от страна 
на ФГББ по отразяването на събитията на специално създадената интерактивна 
карта на Европа, в България бяха проведени 95 събития в 24 различни точки в 
цялата страна с над 170 часа  офлайн работилници/обучения.
Всяка година събитието привлича над 100 000 европейци, които участват в раз-
лични онлайн и офлайн инициативи, посветени на цифровата трансформация и 
нейните ефекти във всички области на живота.

ALL DIGITAL Summit  
От 9 до 11 Октомври 2019 г. Спа-
ска Тарандова и Свилен Тозев 
участваха в 12-годишната ра-
ботна среща на  ALL DIGITAL (ALL 
DIGITAL Summit) в гр.Болоня, 
Италия. 

Акцент на ALL DIGITAL Summit 
2019  бяха основни цифрови уме-
ния за всички и уменията STEAM. 
Тези две теми ще бъдат ключови 
за обученията в центровете за  
дигитална компетентност в ЕС в 
бъдеще.
Участниците в събитието имаха 
възможност да представят своя-
та работа или проекти на специ-
ално организирани изложбени 
щандове. ФГББ представи обща-

стратегия за развитие за периода 2019 – 2024. Организирани бяха няколко тема-
тични дискусии, презентации и обсъждания, свързани с неизбежните промени 
и модернизиране на библиотеките. В своите изказвания всички те се обединиха 
около идеята, че именно библиотеките и специалистите, работещи в тях, трябва 
да бъдат част от движещата сила на промяната, за да могат да я споделят с общ-
ността, където живеят.  

Поставен бе акцент върху авторското право и свързаните с него права, както и 
на дигиталното съдържание. Отделено беше значително внимание на интелек-
туалната свобода, възникващите нови технологии, изкуствения интелект, пред-
ставянето на библиотечни ресурси. 
На конгреса в Атина стартира уеб платформата – ”Global Vision Ideas Store” за 
споделяне на вдъхновяващи идеи за стратегии и ежедневна работа на библи-
отекарите по целия свят.
Значителна част от програмата с над 200 постера бе и изложението, на което 
бяха представени фирми – доставчици на технологии, бази данни, библиотечни 
материали, оборудване за цифровизация и сканиране, машини за почистване 
на книги, библиотечен дизайн и обзавеждане, издателства и др. 
В рамките на конгреса българските участници посетиха новата гръцка нацио-
нална библиотеката, която се намира в културния център „Стоврос Няхрос”, из-
граден с помощта на фондация Стоврос Няхрос, която беше и един от спонсори-
те на 86 конгрес на ИФЛА.

Цифрова седмица (ALL DIGITAL WEEK) 
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та дейност на фондацията и проект „Генерация код”.  
На работните срещи стана ясно, че в развитието на мрежата на ALL DIGITAL, през 
последните години, са се появили освен нови организации с добри практики, но 
и нови теми. В рамките на срещата всички споделиха мнението, че обученията 
по основна цифрова грамотност за всички са все още съществена част от наша-
та работа, но беше обсъдена и разгледана по новаторския начин възможността  
дигиталните центрове за компетентност да се превъртан в STEAM хъбове, под-
крепящи всички в развитието на умения за напреднали.

Европейска седмица на кодирането  
За четвърта поредна година 
фондация “Глобални библиотеки 
- България” координира европей-
ската седмица на програмиране-
то /Code Week/ за обществените 
библиотеките в страната.
От 5 до 20 октомври 2019 г. под 
мотото „Вдъхнете живот на ваши-
те идеи” библиотеките от страна-
та организираха различни съби-
тия с цел:

  да се насърчи творческата из-
ява чрез програмиране; 

  да се дадат повече възмож-
ности на всеки;

  да свържат хората с интерес 
към програмирането от цяла Европа;

  да се повиши интереса към технологиите, техническите науки и матема-
тиката.

Спаска Тарандова взе участие 
в интерактивна изложба „Гене-
рация код: Роден в библиоте-
ката”, организирана от Public 
Libraries 2030 в Европейския 
парламент, открита от Евроко-
мисар Мария Габриел, която 
обърна специално внимание 
на това, че библиотеките са 
най-достъпното място, което 
осигурява възможности за 
всички за запознаване с нови-
те технологии. 
Изложбата се провежда всяка 
година в Европейския парла-
мент по време на Седмицата 
на кодирането в ЕС. 
Европейската комисия под-
крепя Европейската седмица 
на програмирането и други 
инициативи за подобряване на 

уменията в областта на цифровите технологии в Европа. Тази година библиоте-
ките, които се включиха демонстрираха как се програмира с роботчетата  Finch 
и с “пчеличките” Bee Bot. Програмируемите интерактивни играчки Finch и Bee 
Bot библиотеките получиха като дарение по проект “Генерация Код” на ФГББ, 
финансиран от Посолството на САЩ в София. Над 1200 деца, ученици, младежи, 
учители, библиотекари участваха в уроци и занимания в класните стаи и биб-
лиотеките.  

От 23 до 25 октомври Спаска Тарандова, участва във 12 Black Sea NGO Forum 
в Истанбул, организиран от NGDO Platform – FOND (Румъния ) и Европейската 
комисия. Форумът беше фокусиран върху изпълнението на Целите за устойчиво 
развитие 2030 на ООН как неправителствените организации от черноморския 
регион работят за тяхното постигане. Бяха представени и различни финансира-
щи програми, насочени към региона.
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Развитие на капацитета на ФГББ и мрежата от 
обществени библиотеки чрез проекта дейност

Проект „Знания, умения и иновации за 
повишаване качеството на неформалното 
образование в обществените библиотеки" 

През 2019 г. ФГББ успешно приклю-
чи изпълнението на проект – „Зна-
ния, умения и иновации за повиша-
ване качеството на неформалното 
образование в обществените биб-
лиотеки“, проект за мобилност сфе-
рата на образованието за възраст-
ни, Програма „Еразъм +” КА1. 
Консорциумът „Модерни библио-
теки 2“ обединява 9 от общо 27 ре-
гионални библиотеки в Р България, 
по-малки регионални библиотеки, 
предимно от по-бедни и слабораз-
вити региони (Благоевград, Видин, 
Монтана, Кърджали, Разград, Си-

листра, Търговище). Те имат ключова роля за развитието на библиотечната дей-
ност в съответния регион и координират дейността на общинските и читалищни 
библиотеки в него.

Така в рамките на проекта 17 директори и библиотечни специалисти  участваха 
в обучителен тренинг с лекции и презентации, практически занимания и диску-
сии за повишаване знанията, уменията и прилагането на иновативни подходи 
за неформалното образование на специалистите в обществените библиотеки 
да бъдат обучители на възрастни - други библиотекари и на гражданите, които 
ползват библиотеките за самообразование и неформално учене. Холандските 
библиотечни специалисти са сред водещите в проучванията на потребностите 
на потребителите и в дизайна на нови услуги, в прилагането на иновативни и ин-
терактивни методи на комуникация и взаимодействие с общностите, и в съвре-
менната библиотечна архитектура. Партньорът регионалната библиотека в гр. 
Утрехт (най-старата обществена библиотека), Нидерландия е с голям опит в об-
ластта на изграждането на партньорства и развиването на иновативни услуги.

Библиотеките - центрове за развитие на местните общност  16

Обучаемите научиха за различни социологически инструменти, упражниха 
нови подходи за дизайн на услуги, адекватни на търсенията на съвременния по-
требител. Чрез участието в тези мобилности библиотекарите имаха възможност 
да повишат своето самочувствие и лидерски качества и да бъдат по-активни 
инициатори на партньорства в своите региони. 
Участниците в мобилностите опознаха холандската библиотечна система, съз-
дадоха нови контакти и подобриха езиковите си умения.
Подготвеният екип от обучители, успешно сподели наученото и видяното в 
рамките четирите регионални обучения, организирани от регионалните библи-
отеки в Благоевград, Кърджали, Монтана и Търговище. В обученията участваха 
106 библиотечни специалисти от регионални и читалищни библиотеки от 22 
области в страната. Положителен  резултат е, че и представители на малки чита-
лищни библиотеки припознаха възможности сред представените дейности или 
услуги, които могат да въведат в своята работа.
Две от, изключително успешните, внедрените добри практики („жанрови опре-
делители” в РБ „Партений Павлович” в гр. Силистра и програма „Мама кафе” в РБ 
„Георги С. Раковски” в гр. Ямбол) са представени в  тематичния онлайн форум в 
обучителната  платформа МOODLE, достъпна през сайта на ФГББ. Това дава въз-
можност резултатите да бъдат  мултиплицирани и сред мрежата от обществени 
библиотеки в страната.
 

Проект „Е-skills for E-inclusion"
В периода 2017-2019 г. фондация „Глобални 
библиотеки – България“ беше партньор по 
проект „Е-skills for E-inclusion“, финансиран 
със средства от Програма Еразъм+, КА2. 
Целта на проекта беше разработването на 
обучителна програма по компютърна гра-
мотност за уязвими групи за улесняване на 
достъпа им до пазара на труда. Проектът се 
реализира в партньорство с още 5 органи-
зации от Северна Ирландия (водещ парт-
ньор), Испания, Италия и Румъния. 
В България ФГББ изпълни проекта с актив-
ното участие на 4 регионални библиотеки: РБ „П.Р. Славейков“ – Велико Търново, 
РБ „Христо Ботев“ – Враца, РБ „Христо Смирненски“ – Хасково, РБ „Стоян Чилин-
гиров“ – Шумен.
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Развитието на технологиите през последните десетилетия не само преформули-
ра начина на правене на бизнес, но и влияе значително върху пазара на труда в 
целия Европейски съюз. Преодоляването на несъответствията между нуждите 
на пазара и наличните дигитални умения на работната ръка е ключов приоритет 
в дългосрочните и средносрочни стратегии на Европейската Комисия и в се-
кторните политики на отделните страни. 
Отчитайки тези тенденции на европейско равнище, проектът изпълни няколко 
основни задачи: 

 Разработване и прилагане на новаторски приобщаващи методи за обучение 
на възрастни с цел повишаване на основните дигитални умения на уязвимите 
групи, включително нови учебни програми, курсове и придружаващи учебни 
материали и инструменти; 

 Разширяване компетенциите на обучителите за по-ефективно провеждане на 
курсове по компютърна грамотност за уязвимите групи; 

 Разработване и прилагане на иновативни инструменти за оценка на придоби-
тите дигитални умения на обучените представители на уязвимите групи;

 Разработване на многоезичен уеб портал за преподаватели по компютърна 
грамотност; 

В началото на 2019 г. екипът на проекта приключи разработването на „Наръчник 
за обучители” и двама представители от ФГББ участваха във финалното обуче-
ние на партньорите по проекта в Ирландия. 
В периода април – май се проведоха планираните обучения на уязвимите групи 
в регионалните библиотеки в Шумен, Хасково, Враца и Велико Търново. В обу-
ченията участваха 22 представители от  целевата група, с които бяха тествани 
новаторските приобщаващи методи за обучение на възрастни за повишаване 
на основните дигитални умения. 

Проект „Писмени съкровища по Долен Дунав"
От края на 2018 г. Фондация 
„Глобални библиотеки - Бълга-
рия“ изпълнява проект „Пис-
мените Съкровища на Долен 
Дунав“ (The Written Treasures of 
Lower Danube - TWTLD), финан-
сиран по програма INTERREG VA 
RO-BG“. Партньори по проекта 
са: Окръжна библиотека „Алек-
сандру и Аристя Аман“ – Долж, 

гр. Крайова (Румъния), Регионалната Библиотека „Любен Каравелов“ гр. Русе и 
Фондация „Глобални библиотеки - България“ като водещ партньор.

Целта на проекта е насърчаване на съвместното съхранение, опазване, попу-
ляризиране и развитие на писменото културно наследство на трансграничния 
регион чрез разнообразяване на туристическите услуги и развитие на литера-
турния туризъм като основен фактор за използване и експлоатация на общи 
предимства и потенциал. 
През 2019 проект TWTLD мина през различни етапи и трудности. Библиотеките 
в Крайова и Русе проведоха тръжни процедури и закупиха техническо оборуд-
ване за дигитализация и съхранение литературни обекти и за иновативното им 
представяне чрез 3D визулизации, които да бъдат включени в културните турис-
тически маршрути в Трансграничния район като обекти на литературен туризъм. 
В рамките на своите дейности, екипът на ФГББ, проведе успешно процедура по 
избор на изпълнители, които да проведат проучване среди идентифицираните 
заинтересовани страни, като основа за SWOT анализ и изготвяне на „Стратегия 
за устойчиво развитие на литературния туризъм в района на Долен Дунав”.

Проект „Генерация код" 
В периода октомври 
2018 – юли 2019 г. 
фондация „Глобални 
библиотеки – Бълга-
рия” реализира про-
екта „Генерация код”, 
финансиран с  грант 
- SBU800 18 GR 0042 
от Посолството на 
САЩ в София. Целта 
на проекта беше да 
повишава информи-
раността на местните 
общности, особено 
в по-малки населени 
места, и интереса  на 
подрастващите към 
новите технологии, да 
ги насърчи да усъвър-
шенстват дигиталните 
си умения, и да осъ-
ществяват своите идеи с помощта на програмирането. Основни целеви групи 
на проекта бяха деца и младежи и библиотечни специалисти. В семинарът за 
обучители,  проведен на 7 и 8 януари в Американския център в Столична биб-
лиотека се включиха 33 участници от цялата страна. 
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Доц. д-р Галина Момчева, Ръководител на катедра “Информатика” във ВСУ 
„Черноризец Храбър” им представи дизайн на обучение с конкретни теми 
за забавно програмиране, използвайки Scratch за робота Финч, насочен към 
ученици 3-6 клас. Всички участници бяха активни в тестване на упражненията, 
които да се използват в местните обучения. ФГББ обособи на своята онлайн 
обучителна платформа секция за учебните материалите и дискусионен форум 
(Програмиране с робота Финч). Платформата с наличните материали е дос-
тъпна за всички библиотеки от мрежата, които искат да организират подобни 
обучения.
В периода 20 февруари - 31 март 2019 г. ФГББ сключи договори и предостави 
финансиране и допълнителен набор от 5 Финч роботи на 17 регионални и 3 об-
щински библиотеки, които организираха обученията по места. Те проведоха по 
10 обучения с по 3 учебни часа всяко като в тях участваха 193 ученици от 3-4 
клас и 5-6 клас. По време на обучението децата бяха запознати с историята на 
визуалното програмиране, STEM, изчислителни игри, RGB (цветна мозайка) и др. 
Участниците се обучаваха за програмиране със Scrath и работа с робота Финч – 
движения и повторения, рисуване с молив, рисуване с печат, танци и ритми, ла-
биринти, работа със стрингове и др. Въпреки различното ниво на първоначални 
знания, възраст и етническа принадлежност учениците научиха много, развиха 
своите личностни качества и работиха успешно в екип. В оценката, извършена 
по проекта родителите също потвърдиха, че децата им са склонни да продължат 
обучението и развитието си, някои декларират, че ще заведат детето си в друг 
град, само за да продължат да програмират. На отделни места библиотеките 
привлякоха учители или други ИТ специалисти, с  опит в работата с деца и така 
библиотеките създадоха допълнителни партньорства за бъдеща съвместна ра-
бота. Авторите на най-добрите проекти участваха в пролетен лагер на 4-5 април 
2019 г. в София, където учениците  представиха своите проекти за Finch роботи, 
анимации Scratch и се насладиха на работата с дронове. Доц. Галина Момчева 
и Веселина Спасова от Варненския свободен университет работиха със 17 уче-
ници от цялата страна. Г-н Дрейк Уайзерт, съветник по обществените въпроси в 
посолството на САЩ, се присъедини към заключителната сесия на летния лагер 
и връчи сертификатите на участниците.
Проектът надгради съвместните програми на ФГББ с Посолството на САЩ в 
София, реализирани  през  2016 и 2017 г., В рамките на Седмиците на програ-
мирането през 2018 и 2019 г. включваща хиляди деца в забавни програми за ко-
диране и доразви уменията на младите хора в компютърни умения и логическо 
мислене, със закупените нови 100 роботи Finch и 20 комплекта роботизирани 
пчели. 
Проектът беше представен в рамките на изложбата „Generation Code: Born at 
Library European Parliament, 2019 All Digital exhibition 2019, Национален форум 
Библиотеките днес 2019.
Проектът „Генерация код” има потенциал за надграждане, а обученията по коди-
ране в библиотеките да се превърнат в регулярни програми. 

Проект „Финансова грамотност чрез общест-
вените библиотеки" 

От края на 2018 г. Фондация „Глобални библиотеки“ изпълнява проект „Финан-
сова грамотност чрез обществените библиотеки” (FINLIT) , финансиран по про-
грама Еразъм+, КА2. Проектът FINLIT има за своя основна цел да повиши нивото 
на финансова грамотност на възрастните хора, използвайки нов подход и ог-
ромния потенциал на обществените библиотеки като центрове за неформално 
образование и учене през целия живот. Партньори по проекта са: Фондация за 
развитие на информационното общество (FRSI) водеща организация, Варшава, 
Полша; Националната библиотека на Словения – Любляна (NUK); регионална 
библиотека „Овид Денсусиану“ – Дева, Румъния и ФГББ.
Основната задача на този проект е да даде нови знания и умения по финансо-
ва грамотност на библиотекарите, които ежедневно обучават възрастни хора в 
своите библиотеки. Възрастовата група 50+ години се нуждае от допълнител-
на подкрепа в бързо променящата се и твърде сложна съвременна финансова 
среда, в която финансовите продукти и услуги стават все по-многобройни, по-
сложни и по-рискови. 
През 2019 г. се проведоха две международни работни срещи по проекта през 
месец февруари в Полша, и през месец декември в Словения. През юли 2019 във 
Варшава Полша се проведе и обучение за ключови експерти по проекта. 
През годината в рамките на проекта всяка страна извърши проучване на 
съществуващите програми/обучения по финансова грамотност в библи-
отеките. Партньорите разработиха съвместна обучителна програма за 
обучители(библиотекари) по финансова грамотност включваща онлайн курсо-
ве в 5 модула, уебинари и присъствени обучения. В процес на разработване е и 
обучителна програма за потребители (50+) с 2 нива - начинаещи и напреднали. 

Платформа за обучение по финансова грамотност - https://fi nlit.eu/edu/ 

Проектът има разработен отделен сайт - https://fi nlit.eu/edu/ 
който ще бъде завършен през 2021 г.
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Проект „Get your facts straight"
Фондация „Глобални библиоте-
ки - България” (ФГББ) е партньор 
в проекта „Get your facts straight!” 
Програма Media Literacy for All, съ-
финансирана от Европейската ко-
мисия. Проектът ще се изпълнява в 
периода 15/07/2019 – 31/08/2020.
Целта на проект е да осигури обуче-
ние за медийна грамотност на уче-
ници и младежи (14-16 г.) от социал-
но и икономически неравностойно 
положение, както и на техните ро-
дители и / или баби и дядовци. 
ФГББ изпълнява проекта с парт-
ньорство с още 8 организации : All 
Digital, Белгия; Centre of Technical 
Culture Рижека, Хърватия; Fundatia 
EOS – Educating for an Open Society, 
Румъния; Stiftung Digitale Chancen 
(Digital Opportunities Foundation) от 
германия; European Association for 

Viewers Interests (EAVI), Белгия; Colectic sccl, Барселона, Испания; Ventspils Digital 
Centre, Рига, Латвия; Open Group Societa’ Cooperativa Sociale Onlus, Италия.
Водещ партньор е европейската мрежа All Digital, базирана в Брюксел, с опит в 
неформалното образование в областта на цифровите умения и медийната гра-
мотност.
Учебните материали и методологията е разработена под водещата роля на EAVI, 
европейска организация  за медийна грамотност за гражданите.
 През 2019 г. партньорите извършиха анализ по страни  на съществуващите об-
разователни материали и най-добри практики по темата. Съвместно беше  раз-
работен план за обучение за медийна грамотност, фокусиран върху дезинфор-
мация и фалшиви новини в социалните мрежи и отделни модули - за ученици,  за 
родители,  за  съвместна работа на ученици и родители.
През ноември 2019 г. All Digital се проведе работна среща  на партньорите в 
Брюксел. 

От края на 2019 г. ФГББ започна изпълнението на нови 2 проекта по Програма 
Еразъм+, КА2 – Teach for Future (обучение на възрастни в нови умения за пазара 
на труда) и BIBLIO (обучение на библиотекари съгласно DigiComp и EntreComp). 

Проектите, които изпълнява ФГББ са важна стъпка за постигане на дългосроч-
ните й стратегически цели – промяна в принципите на управление и функцио-
ниране на обществените библиотеки в България чрез повишаване на квалифи-
кацията на библиотечните служители и въвеждане на нови услуги, отговарящи 
на потребностите на местните общности.
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През 2020 г. ФГББ ще задълбочи своята работа по превръщането на библиотеки-
те в истински места за учене през целия живот, които подпомагат всички граж-
дани в предизвикателствата, свързани с развитието на цифровото общество. 

ФГББ ще работи по проекти, насочени не само към библиотечните специалисти, 
но и към техните целеви групи. Развитието на онлайн обучителната платформа 
е постоянен приоритет. Наша цел ще бъде да я обогатяваме с ресурси не само 
за библиотекари, но и с такива, насочени към повишаване на цифровите умения 
за гражданите, с фокус върху тези в неравностойно положение, за да не бъдат 
цифрово изключени и да откриват възможности за усвояване на нови умения, 
необходими им за реализация на пазара на труда.

Поглед в бъдещето. ФГББ през 2020 г.

Обществената библиотека - място за всеки
(Визия на инициативата Глобални библиотеки)
Обществената библиотека - място за всеки
(В Г б б б )

ФГББ ще задълбочава своето сътрудничество с организациите в международни-
те и националните мрежи, в които членува за участие в кампании и проекти. 

ФГББ укрепи сътрудничеството си с обществените библиотеки от мрежата, на-
ложи се като застъпник на интересите на библиотеките и е търсен партньор  в 
провеждането на значими национални прояви и в реализирането на междуна-
родни проекти.






