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

През 2017 г. усилията на Управителния съвет на Фондация
„Глобални библиотеки – България“ бяха насочени към
реализиране на поредица от дейности, инициативи и
проекти, чрез които да се развие 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 организираме все по-успешни информационни
и застъпнически кампании на национално и регионално ниво
за разясняване на новите функции и място на обществените
библиотеки в живота на хората. Вниманието ни през тази
година бе съсредоточено върху създаване на условия за
разпознаваемост и развитие на обществените библиотеки като
едни от основните места за изпълнение целите за устойчиво
развитие, определени в Дневния ред 2030 на ООН.
Важен акцент също така бе анализът на състоянието на
обществените библиотеки и извеждането на значими
предложения за тяхното бъдещо развитие. В тази връзка
усилията ни бяха насочени и към воденето на все поефективен диалог с централната власт, както и за успешно
партниране
с
местните
власти,
неправителствени
организации, представители на гражданското общество и
други заинтересовани страни.
Наред с това, през 2017 г. увеличихме значително дейностите
и програмите си, насочени към устойчивото развитие на
знанията и уменията на специалистите в мрежата от основните
ни партньори – обществените библиотеки в страната за
предоставяне на модерни услуги.

В своята работа УС и оперативния екип бяха подкрепяни
от Настоятелството и Обществения съвет с експертиза 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 поредица от значими успехи през 2017 г. Сред тях се
открояват:
Разширени партньорства с обществените библиотеки в
страната, като имаме 38 нови подписани споразумения за
сътрудничество;
Проведени над 70 обучения по различни теми и повишен
капацитета на 900 библиотечни специалисти за предоставяне
на по-качествени услуги;
Стартирана програма за съфинансиране квалификацията на
библиотечни специалисти по професия библиотекар;
Реализирано национално репрезентативно проучване на
съвременното състояние на обществените библиотеки с
направени изводи и препоръки за тяхното бъдещо развитие;
Предоставени средства за развитие на добри практики и нови
библиотечни услуги, 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;
Разширени международни партньорства и сключен
меморандум за сътрудничество с Африканската федерация на
библиотечните асоциации и институции (AfLIA);
Проведен за втора поредна година Национален форум
„Библиотеките днес“;
Увеличаване и 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.
Ние сме убедени, че библиотеките, чрез своите програми,
съдействат 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. Ето
защо и занапред ще продължим да насочваме усилията си към
повишаване компетенциите на библиотечните служители за
предоставяне на нови и качествени услуги на гражданите.
доц. д-р Венцислав Велев
Председател на Управителния съвет на
Фондация “Глобални библиотеки – България”

Фондация Глобални библиотеки – България
през 2017 г. в цифри
нови споразумения за сътрудничество

„Пътят към библиотеката”
2016 – 2017 г.

Програма „Библиотеката – активен
участник в обществения живот“
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компютри за достъп до интернет
в 908 читалищни библиотеки

5

Национален форум „Библиотеките днес”

Проучване
обмяна на опит/ обучения/застъпничество

579

за 20 експерта и 8 кмета

9

дарителска кампания
библиотеки

2617

95 204 уникални потребители на компютри
956 806 посещения за ползване на компютър

детски книги

нови библиотечни услуги

460
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Обществени библиотеки

792 ИКТ обучения за 5 241 потребители
27 113 индивидуални консултации

73
за 900 библиотечни специалиста
в 15 направления
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национално проучване

3
доклада
Състояние на библиотеките
Препоръки за развитие
Финансиране на библиотеките

413
участника
61 населени места
над 7730 участника

Президент
1 помагало за библиотечни специалисти

проведени обучения

събития

пленарни сесии

Програма за подпомагане професия „Библиотекар”

лева
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Парламент
Министерства
Агенции

Връчени годишни награди

Общини

3 категории

НПО

25 номинации

Академични среди
Бизнес

одобрени библиотечни служители

4
връчени награди

Развитие на мрежата от обществени библиотеки – партньори
Присъединяване на 38 нови библиотеки

Поддържане на ИКТ оборудването в
читалищни библиотеки - партньори

През 2017 г. Фондация “Глобални библиотеки - България” одобри и включи в своето семейство още 38 обществени библиотеки от цялата страна. Подписани са
споразумения за сътрудничество, въз основа на които те се ангажират да работят за постигането на следните цели:

През 2017 г. Фондацията продължи да поддържа ИКТ оборудването, предоставено за ползване на читалищните библиотеки от мрежата в цялата страна,
съгласно подписаните споразумения за сътрудничество.

Да създават условия за свободен и равен достъп до информация, интернет и
електронни услуги за гражданите;
Да насърчават информационната грамотност, ученето през целия живот,
гражданското участие, местното и общностно развитие;
Да подпомагат социалната интеграция на групите в неравностойно положение чрез подобряване на достъпа до информация.

С осигурената от ФГББ абонаментна поддръжка на оборудването се гарантира нормалната работа на 4 287 компютъра, осигуряващи свободния достъп
на гражданите до интернет, информация и комуникация в 908-те читалищни
библиотеки – партньори в цялата страна.
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Поддържане на ИКТ оборудването в читалищни библиотеки - партньори
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Повишени компетенции на библиотечни специалисти
от мрежата на ФГББ
Едно от основните стратегически направления, в които ФГББ работи е непрекъсната квалификация на библиотечните специалисти от страната, работещи в
мрежа за предоставяне на качествени услуги на гражданите в средата на динамично развиващите се дигитални технологии.

Програма на ФГББ за обучения на
библиотечни специалисти в страната
Обучителната програма на ФГББ се изпълнява в партньорство с обучителни
центрове в Регионалните библиотеки и учебните бази към определени читалища. През 2017 г. бяха проведени общо 68 обучения за 810 библиотечни специалисти. Бе акцентирано върху развитието на знания и умения в следните направления:
Предоставяне на административни електронни услуги
Визуална грамотност
ИКТ за новоназначени служители
Други идентифицирани потребности.
Подготовката на библиотечните служители за предоставяне на административни електронни услуги цели да подпомогне осигуряването на достъпност
и масово разпространение на електронните административни услуги в цялата
страна.

Основна цел на обученията по визуална грамотност беше да подпомогне развитието на ключови компетентности, свързани със създаване на ефективни визуализиращи материали в подкрепа на целите и дейностите на съвременната
библиотека.
С голям успех бяха проведени обучения и за работа с компютърни приложения, обучения за работа с потребители, застъпничество, позициониране на
библиотеката и партньорства, дигитализиране на електронни каталози, фондонабиране, работа с поколение Z, обогатяване съдържанието на Уикипедия с
информация за местни забележителности и обекти.
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Отзивите на участниците в обученията са изключително положителни. Колегите изразиха благодарност за предоставените възможности за повишавене на
квалификацията и създаването на полезни контакти с колегите от библиотеки
в съотвения регион.
Тази дейност се реализира по договор РД-11-00-115/24.06.2016 с Министерство
на културата.

Повишени компетенции на библиотечни специалисти от мрежата на ФГББ

ˁ̨̻̣̭̦̐̌ ̨̛̱̭̣̯̏́̌ ̦̌ ʿ̨̬̬̥̯̐̌̌̌, ˇ̶̨̛̦̯̔̌́̌ ̴̛̛̦̦̭̬̌̌ 90% ̨̯ ̛̪̻̣̦̯́ ̬
̸̡̨̛̛̛̛̛̛̦̱̣̦̯̖̯̭̱̖̦̖̔̏̔̌̌̌̍̚.ʽ̵̨̡̨̛̛̛̛̛̬̖̦̯̖̦̯̭̱̬̔̍̌̔̔̌̐̌10%̴̛̛̭̻̦̦̭̌

Програма за предоставяне на
безвъзмездни средства на библиотечни
специалисти за придобиване на 3-та
квалификационна степен по професия
„библиотекар"
През 2017 г. Фондация „Глобални библиотеки – България” разработи и стартира
изпълнението на Програма за подпомагане на служители в обществените библиотеки за придобиване на професионална квалификация по професия „Библиотекар”, съгласно изискванията на Закона за обществените библиотеки.
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Повишаване обучителния капацитет на
мениджъри и служители в общинските
библиотеки
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̴̨̨̛̪̪̬̖̭́"ʥ̨̡̛̛̣̯̖̬̍̌”.
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̐. 7
̸̨̛̛̛̣̯̖̦̍̍
̡̨̛̛̬̖̯̬̔
̛във
9 Финландия.
̸̨̛̛̛̣̯̖̦̍̍ ̶̛̛̛̭̪̖̣̭̯̌ ̨̯ ̨̺̍
̸̸̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̜̦̦̦̣̯̖̦̱̭̣̱̬̣̦̺̖̭̯̖̦̣̯̖̻̔̌̌̏̍̍̐̏̌̍̏̍̍̏̏̚̚ˇ̛̛̦̣̦̌̔
̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍̏ʤ̨̭̖̦̬̏̐̌̔,ʪ̨̛̛̥̯̬̬̏̐̌̔,ʰ̵̛̭̪̖̬,ʶ̨̨̬̣̌̏,ʶ̡̦̣̻̌̌̚,ʶ̨̛̯̖̣ˁ̨̡̥̌
̸̛̛̛̛̛̖̯̬̥̪̬̖̭̯̯̖̣̦̌̔̌̏̌ˇ̶̵̶̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̦̯̪̹̭̪̯̖̯̥̖̬̖̦̥̖̦̔̌́̌̏̌̏́̌̌̌̔̔̚
̸̸̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̜̦̦̦̣̯̖̦̱̭̣̱̬̣̦̺̖̭̯̖̦̣̯̖̻̔̌̌̏̍̍̐̏̌̍̏̍̍̏̏̚̚ˇ̛̛̦̣̦̌̔





ʦ̸̸̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̖̱̣̯̯̦̱̖̦̯̖̬̬̯̖̦̪̥̣̜̦̦̦̯̦̣̯̖̌̌̍́̌̌̌̍̌̐̌̌̔̌̌̏̌̏̍̍̚̚̚̚
̛ ̸̨̛̛̣̯̖̖̦̍̍ ̛̥̖̦̙̥̻̦̯̔. ʿ̨ ̨̛̯̚ ̸̛̦̦̌ ̛̛̬̖̦̯̐̌̔́̚ ̪̱̣ ̨̯ ̸̨̛̛̱̯̖̣̍ ̯̬̦̭̌


̨̛̦̪̬̪̌̌̏Ͳ̸̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̻̪̦̭̻̬̖̥̖̦̦̯̖̦̦̱̥̖̦̭̯̦̣̯̖̣̯̖̦̖̔̏̌́́̌̌̌̍̍̚̚
ʦ̸̸̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̖̱̣̯̯̦̱̖̦̯̖̬̬̯̖̦̪̥̣̜̦̦̦̯̦̣̯̖̦̌̌̍́̌̌̌̍̌̐̌̌̔̌̌̏̌̏̍̍̚̚̚̚
В̥̬̖̙̯̦̌̌̌ˇ̶̨̛̦̯̔̌́̌̏ʥ̛̻̣̬̐̌́.
резултат на обученията е разработено помагало за дизайн на иновативни биб̛ ̸̨̛̛̣̯̖̖̦̍̍
̛̥̖̦̙̥̻̦̯̔.
ʿ̨ ̨̛̯̚ ̸̛̦̦̌
̛̛̬̖̦̯̐̌̔́̚
̪̱̣ ̨̯
̴̯̬̦̭̌
лиотечни услуги
и библиотечен мениджмънт.
По този
начин изграденият
пул ̸̨̛̛̱̯̖̣̍
от
обучители трансферира и направи по-достъпни съвременните знания и умения
̨̛̦̪̬̪̌̌̏Ͳ̸̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̻̪̦̭̻̬̖̥̖̦̦̯̖̦̦̱̥̖̦̭̯̦̣̯̖̣̯̖̦̖̭̔̏̌́́̌̌̌̍̍̚̚
и за останалите библиотечни експерти от мрежата на Фондацията в България.
̥̬̖̙̯̦̌̌̌ˇ̶̨̛̦̯̔̌́̌̏ʥ̛̻̣̬̐̌́.

Общо 72 библиотечни служители от цялата страна бяха одобрени и включени в
обучителната програма. Курсовете стартираха през втората половина на 2017
г. и ще продължат до 31 октомври 2018 г. Обученията се провеждат от 7 Центъра за професионално образование от цялатата страна, според желанието на
курсистите.


ʿʽʺʤʧʤʸʽ

ʻ̶̨̨̛̛̛̛̛̯̖̦̖̦̱̪̬̣̖̦̖̯̏̔̏̌̏
http://www.glbulgaria.bg/upload/docs/sites/default/filesfiles/KA1_Pomagalo.pdf̛QR̡̨̔
̨̨̡̛̛̛̛̛̱̭̣̱̯̖̺̖̭̯̖̦̯̖̣̯̖̐̏̍̏̍̍
̦̌ʰ̛̛̭̪̦̌́ˇ̛̛̦̣̦̌̔́

ʽ̸̛̱̯̖̣̦̯̍̌̌ ̨̪̬̬̥̐̌̌ ̭̖ ̛̛̬̖̣̬̌̌̚ ̏ ̡̛̬̥̯̖̌ ̦̌ ̨̡̪̬̖̯ „ʿ̨̛̹̦̖̏̌̏̌ ̦̌ ̨̱̍
̶̡̛̪̯̖̯̌̌ ̦̌
 ̛̛̥̖̦̙̻̬̔ ̛ ̛̛̭̣̱̙̯̖̣ ̏ ̨̡̛̛̺̦̭̯̖̍ ̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍”. ˃̨̜ ̖ ̴̛̦̦̌
ʿ̨̬̬̥̐̌̌ ʫ̬̻̥̌̚+. ˇ̶̨̛̦̔̌́ „ʧ̨̛̣̣̦̍̌ ̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍ – ʥ̛̻̣̬̐̌́“ ̖̹̖̍ ̨̛̯̣
http://www.glbulgaria.bg/upload/docs/sites/default/filesfiles/KA1_Pomagalo.pdf̛QR̡̨̔
̴̸̡̨̡̨̛̛̛̛̛̭̖̬̯̯̪̣̱̦̬̯̖̬̌̌̐̌̔̌̏̌̐́„˄̸̶̨̛̛̖̦̖̪̬̖̖̣̙̯́̏̚“̸̨̡̨̨̡̛̭̯̌̏̌̚
ʽ̸̛̱̯̖̣̦̯̍̌̌
̨̪̬̬̥̐̌̌ ̭̖ ̛̛̬̖̣̬̌̌̚ ̏ ̡̛̬̥̯̖̌ ̦̌ ̨̡̪̬̖̯ „ʿ̨̛̹̦̖̏̌̏̌ ̦̌ ̸̨̱̍
̴̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̪̻̣̦̖̦̖̦̯̪̬̖̯̦̹̦̬̱̥̦̌̌̐̔́̌̚̚ˉ̸̨̡̛̛̛̖̦̯̻̬̬̯̖̦̖̹̯̖̌̌̌̏̌̏̚̚
̶̡̛̪̯̖̯̌̌ ̦̌ ̛̛̥̖̦̙̻̬̔ ̛ ̛̛̭̣̱̙̯̖̣ ̏ ̨̡̛̛̺̦̭̯̖̍ ̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍”. ˃̨̜ ̖ ̴̛̦̦̭̌
Тази дейност е в изпълнение на договор РД-11-00-115/24.06.2016 с Министерство ʿ̨̬̬̥̐̌̌ ʫ̬̻̥̌̚+. ˇ̶̨̛̦̔̌́ „ʧ̨̛̣̣̦̍̌ ̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍ – ʥ̛̻̣̬̐̌́“ ̖̹̖̍ ̸̨̛̯̣
на културата.
̴̸̡̨̡̨̛̛̛̛̛̭̖̬̯̯̪̣̱̦̬̯̖̬̌̌̐̌̔̌̏̌̐́„˄̸̶̨̛̛̖̦̖̪̬̖̖̣̙̯́̏̚“̸̨̡̨̨̡̛̭̯̖̌̏̌̚
Фондация „Глобални библиотеки – България“
̴̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̪̻̣̦̖̦̖̦̯̪̬̖̯̦̹̦̬̱̥̦̌̌̐̔́̌̚̚ˉ̸̨̡̛̛̛̖̦̯̻̬̬̯̖̦̖̹̯̖̬̌̌̌̏̌̏̚̚
Съгласно условията на Програмата Фондацията финансира 90% от пълният размер на индивидуалните такси за обучение. Одобрените кандидати осигуриха
10% съфинансиране.
Успешно завършилите пълния курс на обучение и положили държавните изпити
по теория и практика ще получат Свидетелство за придобита 3-та степен на професионална квалификация по професия “Библиотекар”.

Издание на Фондация „Глобални библиотеки – България“

ʿ̨̡̬̖̯ͣʿ̸̶̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̹̦̖̦̱̯̖̣̦̪̯̖̯̦̥̖̦̙̻̬̭̣̱̙̯̖̣̏̌̏̌̌̍́̌̌̌̔̏
̴̨̡̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̺̦̭̣̯̖͕̦̦̭̬̦̪̍̍̍̌̌͞ʿ̨̬̬̥̐̌̌ͣʫ̬̻̥̌̚н͕͞ʶʤϭͣʽ̨̬̯̖̣̦̍̌̏̌̌̚
̨̨̛̛̥̣̦̭̯̬̙̦̍̌̐̌̔̌̚ʹʿ̴̨̡̨̨̨̛̛̬̖̯̥̣̦̭̯̦̪̖̬̭̦̣̭̖̬̯̦̌̍̌̌̌̏̌̌̌̚
̨̨̨̨̨̨̛̛̬̦̖̯̻̬̭̯̦͕̬̍̌̏̌̌̏̌̔̐̏̚̚̚ζʶʤϭϬϰͬʤʫͲϯϳͬϬϱ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϲ̐͘

беше отличена със сертификат и получи награда за високото качество при изпълнение на
този проект на годишния форум на Центъра за
развитие на човешките ресурси, който е Национална агенция по Програма Еразъм+ за България. Фондацията беше номинирана и отличена
в категория „Учене през целия живот“.

Повишени компетенции на библиотечни специалисти от мрежата на ФГББ
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̨̨̛̛̭̯̖̪̬̯̦̬̏̌̽
̨̨̨̛̪̬̯̦̬̯̯̌̽ʥ̡̻̣̬̭̯̐̌̌̌
ʥ̴̡̨̻̣̬̭̯̪̣̯̬̥̐̌̌̌̌̌
̴̨̨̨̪̣̯̬̥̥̖̙̱̦̬̦̌̌̌̌̔̌̔̚̚
̨̨̛̛̥̖̙̱̦̬̦̬̯̖̔̌̔̌̏̚,
̛̛̬̯̌̏̚
̨̛̭̯̖̏
̸̸̶̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̱̖̦̪̣̣̦̬̦̖̣̯̖̦̭̪̖̣̭̯̍́̐̍̌̍̌̏̌̌̍̍̌̚̚.
̸̸̶̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̱̖̦̪̣̣̦̬̦̖̣̯̖̦̭̪̖̣̭̯̍́̐̍̌̍̌̏̌̌̍̍̌̚̚.

̵̯́
̸̵̱̭̯̌̏̌̌
̨̨̺̍
45
̸̨̛̛̛̣̯̖̦̍̍
̛̛̭̣̱̙̯̖̣,
̡̨̨̛̯
̨̨̪̯̯̔̐̏́
̬̖̣̌
ʦʦ
̵̯́
̸̵̱̭̯̌̏̌̌
̨̨̺̍
45
̸̨̛̛̛̣̯̖̦̍̍
̛̛̭̣̱̙̯̖̣,
̡̨̨̛̯
̨̨̪̯̯̔̐̏́
̛̛
̛̬̖̣̌
̨̡̛̛̣̯̖̯̍̍̌̌,̸̶̨̡̛̛̛̦̭̖̦̻̥̖̥̣̖̙̌̔̌̌̔.
̨̡̛̛̣̯̖̯̍̍̌̌,̸̶̨̡̛̛̛̦̭̖̦̻̥̖̥̣̖̙̌̔̌̌̔.

̨̛̦̖̏̌
Глобално образование

 



̨̨̨̨̛̛̪̣̯̭̯̬̯̭̪̬̭̯̺̯̖̏̌̏̏́̌̌̍̌̔̌̏̌̚̚.
̨̨̨̨̛̛̪̣̯̭̯̬̯̭̪̬̭̯̺̯̖̏̌̏̏́̌̌̍̌̔̌̏̌̚̚.

Финансова
грамотност
ʧ̨̨̨̨̨̛̣̣̦̯̬̦̖̍̌̍̌̏̌̚
̨̨̛̬̦̖̍̌̏̌̚
̸̨̨̛̛̭̯̯̯̦̭̯̬̱̥̖̦̯̯̖̌
̛̛̛̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯̯̖̪̻̣̦̖̦̖̌̌̚̚̚
̛̛̪̻̣̦̖̦̖̦̌̚
̦̌ˉ̖̣
ˉ̖
ʧ̨̨̨̣̣̦̯̍̌
̸̖̖̭̯̌
̛̛̬̯̖̌̏̚
̦̌ʽʽʻ,
ʽʽʻ,
̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍̍
̭̖̬̣̖̙̯̌̐̔̌̚
̬̣̖̙̯̌̐̔̌̚
̡̨̯̌
̨̨̨̨̛̖̦̯̯̭̦̦̔̌̏
̨̨̭̦̦̏
̛̛̬̯̖̌̏̚
̦̌
̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̌̌̍̍
̭̖финансова
̡̨̯̌
̖̦̔̌
ФГББ
в партньорство
с фондация
„Инициатива за
грамотност“
организираха
на 23 юни
2017
г. пилотно
обучение -̨̛̛̦̐̔
финансова
работилница
„За па- ̴̶̛̖̖̬̔̌́
̨̨̛̪̭̯̦̖̯̐̌
̛̥.
ʿ̬̖̚
̨̛̪̭̣̖̦̯̖̔
̨̛̛̦̐̔ʺ̨̖̙̱̦̬̦̯̔̌̔̌̌
ʺ̨̖̙̱̦̬̦̯̔̌̔̌̌
̴̶̛̖̖̬̦̔̌́
̨̨̛̪̭̯̦̖̯̐̌
̛̥.
ʿ̬̖̚
̨̛̪̭̣̖̦̯̖̔
рите и други важни неща”.
̶̶̨̛̛̛̭̌̌
(IFLA)
̡̨̛̯̦̌̏
̸̱̭̯̌̏̌
̨̨̛̬̯̦̖̯̌̍̏̌̚
̦̌
̨̛̦̏́
̦̖̖̦̔̏
̬̖̔
̦
̶̶̨̛̛̛̭̌̌
(IFLA)
̡̨̛̯̦̌̏
̸̱̭̯̌̏̌
̏̏
̨̨̛̬̯̦̖̯̌̍̏̌̚
̦̌
̨̛̦̏́
̦̖̖̦̔̏
̬̖̔
̦̌
̸̨̛̦̖̦̖̯̌̚
̦̌
̨̭̯̻̪̔̌
̨̔
̴̶̨̛̛̦̬̥̌́,
̨̨̪̦̖̯̌̏̌̚
̦̌
̡̨̨̱̣̯̱̬̦̯
̦̭̣̖̭̌̔
̸̨̛̦̖̦̖̯̌̚
̦̌
̨̭̯̻̪̔̌
̨̔
̴̶̨̛̛̦̬̥̌́,
̨̨̪̦̖̯̌̏̌̚
̦̌
̡̨̨̱̣̯̱̬̦̯
̦̭̣̖̭̯̌̔̏
̴̶̶̵̨̨̨̨̨̨̡̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̯̦̭̯̭̯̻̪̦̬̥̦̦̥̱̦̦̦̯̖̦̣̐̌̔̌̔̌̌̐.
̴̶̶̵̨̨̨̨̨̨̡̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̯̦̭̯̭̯̻̪̦̬̥̦̦̥̱̦̦̦̯̖̦̣̐̌̔̌̔̌̌̐.

̛̖ ̶̛̖̣̯̖ ̦̌ ̸̨̨̨̛̱̭̯̜̯̏ ̛̛̬̯̖̌̏̚ ̦̌ ʽʽʻ,  ̪̬̖̚ 2017 ̐. ˇʧʥʥ, ̨̖̦̌̔̚ ̭̻̭
̛ ̨̯ ʥ̡̻̣̬̭̯̐̌̌̌ ̴̨̪̣̯̬̥̌̌ ̌̚ ̨̨̥̖̙̱̦̬̦̔̌̔ ̛̛̬̯̖̌̏̚, ̨̛̛̬̦̬̐̌̌̚ ̖̔̏
В тях участваха общо 45 библиотечни служители, които подготвят и реализират
дейности в библиотеката, насочени към деца и младежи.
̸̶̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̣̦̬̦̖̣̯̖̦̭̪̖̣̭̯̌̍̌̏̌̌̍̍̌̚̚.
С оглед изпълнение целите на устойчивото развитие на ООН, през 2017 г. ФГББ,
заедно със своите партньори от Българската платформа за международно развитие, организира за библиотечни специалисти две обучения по глобално образование.

Обучението по глобално образование даде на участниците нови знания, съвременни и интерактивни умения за работа с деца и младежи, идеи за занимателни
игри и други програми”, които да използват в своята работа с подрастващите.

̨̺̍ 45 ̸̨̛̛̛̣̯̖̦̍̍ ̛̛̭̣̱̙̯̖̣, ̡̨̨̛̯ ̨̨̪̯̯̔̐̏́ ̛ ̛̛̬̖̣̬̯̌̌̚ ̨̛̖̜̦̭̯̔ ̏
Глобалното образование е част от инструментите за изпълнение на Целите за ус̸̶̨̡̛̛̛̖̦̻̥̖̥̣̖̙̔̌̌̔.
тойчиво развитие на ООН, а библиотеките се разглеждат като една от основните
институции за постигането им. През последните години Международната феде-





 

рация на библиотечните асоциации (IFLA) активно участва в изработването на
ʽ̸̨̛̱̖̦̖̯̍
̨̨̨̪̣̣̦̐̍̌
̨̨̣̣̦̐̍̌
̨̨̛̬̦̖̍̌̏̌̚
̖̦̔̌̔̌
̦̌
̸̶̨̛̛̛̱̭̯̦̯̖̦̌̏
̨̛̛̦̦̦̏̌̚
̦̦̌̚
ʽ̸̨̛̱̖̦̖̯̍
̨̪
̨̨̛̬̦̖̍̌̏̌̚
новия
дневен ред
на
ООН,
изтъквайки
значението на̖̔̌̔
достъпа
до ̸̶̛̛̱̭̯̦̯̖̌
информация,
опазването
на културното наследство, универсалната грамотност и достъпа до
̶̡̨̛̛̛̛̛̛̦̯̖̬̯̦̱̥̖̦̬̯̭̖̥̣̖̙̌̏́̌̌̍̌̔̌̌̔̚,̛̛̛̛̛̦̥̯̖̣̦̬̌̌̐̚
̥̦
̶̡̨̛̛̛̛̛̛̦̯̖̬̯̦̱̥̖̦̬̯̭̖̥̣̖̙̌̏́̌̌̍̌̔̌̌̔̚,̛̛̛̛̛̦̥̯̖̣̦̬̌̌̐̚
̨̥̦
информационни и комуникационни технологии.

Участие взеха 25 представители на 5 регионални библиотеки - Русе, Търговище,
Шумен, Разград и Силистра, които бяха
обучени как да дават съвети на младежи да разберат връзката между финансовата грамотност и способността да
постигаш мечтите си, и да им обясняват
какво общо има между бонбоните и
сложната лихва, пътуването във времето и осигуровките, детективската
работа и бюджетирането. Домакин на
обучението бе регионална библиотека
„Любен Каравелов“, гр. Русе, които са
пионери с богат опит в разработването
и прилагането на интерактивни методи
и програми за обучение по финансова
грамотност.

Обучението
се реализира с подкрепата
на NN България. ̛
̨̨̣̣̦̍̌ ̨̨̛̬̦̖̍̌̏̌̚ ̖̔̌̔ ̦̌ ̸̶̛̛̱̭̯̦̯̖̌ ̨̛̦̏
̛̦̦̌́̚,
̛̭̻̬̖̥̖̦̦̏
̶̨̛̛̛̦̬̯̭̖̥̣̖̙́̌̌̍̌̔̌̌̔̚,̛̛̛̛̛̦̥̯̖̣̦̬̌̌̐̚
7
Повишени компетенции на библиотечни специалисти̨̨̛̛̥̦̖̐̔,̡̨̨̛̯̔̌
от мрежата на ФГББ
̨̨̛̬̯̭̪̬̭̯̺̯̖̌̌̍̌̔̌̏̌.

̨̬̯̌̍̌ ̛ ̨̛̙̖̯̬̦̖̯̍̀̔̌. ʪ̨̡̛̥̦̌ ̦̌ ̸̨̨̛̱̖̦̖̯̍ ̖̍ ̨̛̬̖̦̣̦̐̌̌ ̨̡̛̛̣̯̖̍̍̌ „ʸ̖̦̀̍
ʶ̨̬̖̣̌̌̏̏“, ̬̐. ˀ̱̭̖, ̡̨̨̛̯ ̭̌ ̨̛̛̪̦̖̬ ̭ ̨̯̍̐̌ ̨̛̪̯ ̏ ̨̨̬̬̯̦̖̯̌̌̍̏̌̚ ̛ ̨̛̪̬̣̦̖̯̌̐̌ ̦̌
̸̴̡̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̦̯̖̬̯̦̥̖̯̪̬̬̥̱̖̦̖̪̦̦̭̬̥̯̦̭̯̌̏̔̐̌̌̍̌̏̌̐̌̚.
ʽ̸̨̨̡̛̛̛̱̖̦̖̯̭̖̬̖̣̬̭̪̬̖̪̯̦̍̌̌̔̌̌̌̚NNʥ̛̻̣̬̐̌́.

Правна информация в библиотеките
ʿ̴̶̨̨̡̛̛̛̛̛̬̦̦̬̥̣̯̖̯̖̌̏̌̌́̏̍̍
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Обучителна
програма по компютърна
грамотност за уязвими групи

От началото на 2017 г. Фондация „Глобални библиотеки – България“ започна
работа по създаването на обучителна програма за компютърна грамотност на
уязвими групи, с цел улесняване на достъпа им до пазара на труда. До края на
2019 г. програмата пилотно ще бъде внедрена в 4 регионални библиотеки: РБ
„П.Р. Славейков“ – Велико Търново, РБ „Христо Ботев“ – Враца, РБ „Христо Смир
ненски“ – Хасково, РБ „Стоян Чилингиров“
– Шумен.
ʿ̬̖̚ 2018 ̐. ̺̖ ̭̖ ̨̪̬̖̖̏̔ ̭̬̖̺̌ ̥̖̙̱̔ ˇʧʥʥ, ̨̛̪̬̖̪̯̖̣̔̌̏̌ ̨̯ ˄ʻˁˁ, ̛̭̯̱̖̦̯̔ ̛



̸̨̡̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̣̯̖̬̯̪̣̯̦̯̖̣̯̖̭̻̙̦̖̦̬̣̦̬̦̯̪̬̻̣̙̦̖̍̍̌̍̍̌̍̔̌̌̌̏̌̌̌̔̌̏̌̚̚̚
Новата
услуга се разработва в партньорство с още 5 организации от Северна Ир̦̌ ̸̨̨̛̭̻̯̬̱̦̖̭̯̯̔̏
̛ ̨̛̛̪̪̱̣̬̬̦̖́̌̚
̛̯̌̚ ̨̦̏̌
̱̭̣̱̐̌, Е-skills
ʽ̸̨̛̱̖̦̖̯̍
̭̖ ̛̛̬̖̣̬̌̌̚ ̭
ландия,
Испания, Италия
и Румъния в ̦̌
рамките
на проект
for E-inclusion,
̴̨̨̡̛̦̦̭̯̪̬̖̪̦̌̏̌̌̔̌̌ʿ̨̨̨̭̣̭̯̦̏̌ˁʤˍ.
финансиран със средства от Европейската програма Еразъм+. Проектът е с
ʽ̸̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̱̯̖̣̦̪̬̬̥̪̥̪̯̻̬̦̬̥̯̦̭̯̱̥̬̱̪̍̌̐̌̌̀̌̐̌̌́̏̐̚̚
продължителност
3 години.

В рамките на един от приоритетите на ФГББ за развитието на иновативни услуги
ʽ̯ ̸̨̨̦̣̯̌̌ ̦̌ 2017 ̐. ˇ̶̨̛̦̔̌́ „ʧ̨̛̣̣̦̍̌ ̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍ – ʥ̛̻̣̬̐̌́“ ̸̨̪̦̌̌̚ ̨̬̯̌̍̌ ̨̪
ʦ̡̨̨̛̛̛̛̛̬̥̯̖̦̖̦̯̪̬̬̯̖̯̦̌̌̔̌ˇʧʥʥ̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̯̖̯̦̦̯̦̱̭̣̱̣̯̖̯̖̌̌̏̌̏̌̏̐̏̍̍̚̚,
в библиотеките, бе реализиран пилотен проект „Правна информация в общест̨̭̻̦̖̯̔̌̏̌̚ ̦̌ ̸̨̛̱̯̖̣̦̍̌ ̨̪̬̬̥̐̌̌ ̌̚ ̡̨̥̪̯̻̬̦̀̌ ̨̨̬̥̯̦̭̯̐̌ ̦̌ ̛̛̱̥́̏̚ ̛̬̱̪̐, ̭ ̶̖̣
вените библиотеки“. Той имаше за цел да пилотира нова е-услуга, с която да се
̨̨̛̱̣̖̭̦̦̖̦̭̯̻̪̥̪̬̦̯̬̱́̏̌̌̔̌̔̌̌̌̌̔̌̚.ʪ̨̡̬̦̌́̌2019̐.̨̨̨̛̪̬̬̥̯̪̣̯̦̺̖̻̖̐̌̌̌̍̔
̨̨̡̛̛̛̖̬̖̣̬̦̪̣̯̖̦̪̬̖̯̍̌̌̚„ʿ̴̶̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̬̦̦̬̥̺̖̭̯̖̦̯̖̣̯̖̌̏̌̌́̏̍̏̍̍“.˃̨̛̜̥̹̖̌
подобри достъпа до правосъдие на българските граждани, чрез повишаване
̦̖̬̖̦̏̔̌̏4̨̨̡̛̛̛̛̛̬̖̦̣̦̣̯̖̐̌̍̍:ˀʥ„ʿ.ˀ.ˁ̡̨̣̖̜̌̏̏“–ʦ̡̨̛̖̣˃̨̨̻̬̦̏,ˀʥ„ˈ̨̛̬̭̯ʥ̨̯̖̏“
̶̨̨̛̛̖̣̪̣̯̬̦̖̌̔̌̌̏̌̚Ͳ̱̭̣̱̐̌,̡̨̨̨̨̨̨̨̡̛̛̛̭̯̭̖̪̬̭̯̻̪̪̬̭̻̖̦̻̣̬̭̯̖́̔̌̔̍̔̌̔̌̏̔̌̍̐̌
на правната им култура и грамотност. Чрез нея гражданите с помощта на биб–ʦ̶̬̌̌,ˀʥ„ˈ̨̛̬̭̯ˁ̡̛̛̥̬̦̖̦̭“–ˈ̡̨̨̭̌̏,ˀʥ„ˁ̨̯̦́ˋ̨̛̛̛̣̦̬̐̏“–ˌ̱̥̖̦.
лиотечните служители,
запитвания̦̌
и получават
безплатно
на ̛ ̨̨̬̥̯̦̭̯̐̌.. ˋ̬̖̚ ̦̖́ ̛̬̙̦̯̖̐̌̔̌, ̭
̛̬̙̦̐̌̔̌,
̸̬̖̚ подават
̨̛̪̹̦̖̏̌̏̌
̪̬̦̯̌̏̌̌
̛̥отговори
̡̱̣̯̱̬̌
ʻ̨̯̏̌̌ ̱̭̣̱̐̌ ̭̖ ̨̬̬̯̌̌̍̏̌̚ ̏ ̨̨̪̬̯̦̬̭̯̌̽̏ ̭ ̨̺̖ 5 ̶̨̛̛̛̬̦̐̌̌̚ ̨̯ ˁ̖̖̬̦̏̌ ʰ̛̬̣̦̌̔́,
своите въпроси от студентите в правната клиника. По този начин гражданите се
ʰ̛̭̪̦̌́,ʰ̛̛̯̣̌́ˀ̡̨̡̛̛̱̥̻̦̬̥̯̖̦̪̬̖̯́̏̌̌ʫͲskillsforEͲinclusion,̴̛̛̦̦̭̬̦̭̻̭̭̬̖̭̯̌̌̔̏̌
̸̸̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̪̥̺̯̦̣̯̖̦̯̖̭̣̱̙̯̖̣̪̯̪̯̦̪̣̱̯̖̪̣̯̦̯̬̦̌̌̍̍̔̌̏̌̌̏̌́̌̏̌̍̌̐̏̌̚̚
ориентират как да решат своите казуси – самостоятелно, чрез адвокатска услуга
̨̯ʫ̨̡̨̬̪̖̜̭̯̪̬̬̥̏̌̌̐̌̌ʫ̬̻̥̌̚+.ʿ̨̡̨̨̛̬̖̯̻̯̖̭̪̬̻̣̙̯̖̣̦̭̯̔3̨̛̛̦̐̔.
или чрез безплатна правна помощ по съответния ред.
̨̨̨̡̡̛̛̛̛̛̭̯̖̻̪̬̭̯̭̯̱̖̦̯̯̖̪̬̦̯̣̦̏̏̔̏̌̏̌̌̌.ʿ̸̨̨̨̡̡̛̛̛̛̛̯̦̦̬̙̦̯̖̭̖̬̖̦̯̬̯̌̐̌̔̌̌̌̚

̔̌
̬̖̹̯̌
̨̛̭̯̖̏в̡̛̱̭̌̚
– ̨̨̨̭̥̭̯̯̖̣̦̌́,
̸̬̖̚
̨̡̡̯̭̌̔̏̌̌
̱̭̣̱̐̌ ̛̛̣ ̸̬̖̚ ̖̪̣̯̦̍̌̌̚ ̪̬̦̌̏̌
Проектът
се реализира
партньорство
със студентската правна
клиника
към
Юридическия факултет на УНСС. В пилотното тестване участваха 16 библиоте̨̨̨̨̛̪̥̺̪̭̻̯̖̯̦̬̖̏́̔.
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ки - регионалните библиотеки в Благоевград, Велико Търново, Видин, Враца,
Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Смолян, Стара Загора,
ʿ̨̡̬̖̯̻̯
̭̖общинската
̛̛̬̖̣̬̌̌̚
̏ ̨̨̪̬̯̦̬̭̯̌̽̏
̭̻̭ ̡̭̯̱̖̦̯̭̯̔̌̌
̪̬̦̌̏̌ ̡̡̛̛̣̦̌ ̡̻̥ ˓̸̡̛̛̛̬̖̭̔́
Разград и Ямбол,
библиотека
в гр. Самоков и читалищната
библи
отека
в
гр.
Ботевград.
̴̡̱̣̯̖̯̦̌̌˄ʻˁˁ.ʦ̸̵̨̨̨̛̪̣̯̦̯̯̖̭̯̦̖̱̭̯̏̌̌̏̌̌16̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍Ͳ̨̨̡̛̛̛̛̛̬̖̦̣̦̯̖̣̯̖̐̌̍̍̏
ʿ̨̨̨̬̖̣̦̖̯̔́̏̌ ̦̌ ̨̨̨̛̪̣̯́̏ ̭̖ ̨̨̛̦̖̭̻̯̖̯̭̯̖̯̏̏ ̥̖̙̱̔ ̛̦̱̙̯̖̔ ̦̌ ̪̬̌̌̌̚ ̛ ̸̛̛̦̣̦̯̖̌

̛̛̛̯̣̦̔̐̌ ̛̱̥̖̦́ ̦̌ ̨̬̯̦̯̌̍̌̌ ̡̬̻̌ ̖ ̸̡̨̣̀̏ ̨̛̛̪̬̬̯̖̯ ̏ ̸̨̨̛̻̣̭̬̦̯̖̔̐ ̛ ̸̨̨̛̭̬̖̦̭̬̦̔

ʥ̨̣̖̬̌̐̏̐̌̔, ʦ̡̨̛̖̣ ˃̨̨̻̬̦̏, ʦ̛̛̦̔, ʦ̶̬̌̌, ʧ̨̨̬̌̍̏, ʪ̸̨̛̬̍,
ʶ̛̻̬̙̣̔̌,
ʶ̛̭̯̖̦̣̀̔,
ʸ̸̨̖̏,между нуждите на пазара и
̛̛̭̯̬̯̖̦̌̐̌ʫ̨̡̬̪̖̜̭̯̏̌̌ʶ̨̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̥̭̭̖̯̬̦̯̖̪̣̯̦̯̖̣̦̯̖̭̯̬̦́̏̌̔̌.
Преодоляването
на появилото
се несъответствие
наличните
дигитални
умения
на
работната
ръка е̛
ключов приоритет в дългоʺ̨̦̯̦̌̌, ˁ̨̥̣̦́, ˁ̯̬̌̌ ʯ̨̬̌̐̌, ˀ̬̌̐̌̔̚ ̛ ˔̨̥̣̍, ̨̡̛̺̦̭̯̍̌̌
̨̡̛̛̣̯̖̍̍̌ ̏  ̬̐. ˁ̨̡̨̥̌̏
ʽ̸̶̡̛̛̛̛̛̯̯̜̯̖̯̖̦̖̦̌̔̚,̸̨̡̡̨̡̨̨̨̛̛̛̪̬̖̯̻̯̥̦̣̭̦̦̌́̏̌̔̌̚:
срочните и средносрочни стратегии на Европейската Комисия и в секторните
̸̨̡̛̛̛̛̯̣̺̦̯̣̯̖̬̌̌̌̍̍̌̏̐.ʥ̨̯̖̬̏̐̌̔.
• ˀ̨̬̯̦̖̌̌̍̏̌̚
̛ ̛̪̬̣̦̖̌̐̌
политики
на отделните
страни. ̦̌ ̨̨̡̛̦̯̬̭̏̌ ̨̛̛̪̬̺̺̍̌̏̌ ̨̛̥̖̯̔ ̌̚ ̸̨̛̱̖̦̖̍ ̦̌
̛̻̬̭̯̦̏̌̚ ̭ ̶̖̣ ̨̛̪̹̦̖̏̌̏̌ ̦̌ ̨̨̛̭̦̦̯̖̏ ̛̛̛̯̣̦̔̐̌ ̛̱̥̖̦́ ̦̌ ̛̛̱̥̯̖́̏̚ ̛̬̱̪̐,

Отчитайки
тези тенденции,
проектът
има̡̨̱̬̭̖̏
няколко
задачи:
̸̡̨̛̣̯̖̣̦̏̀
̨̛̦̏ ̸̛̱̖̦̍
̨̛̪̬̬̥̐̌,
̛ основни
̛̛̪̬̬̱̙̺̔̌̏̌
̸̛̱̖̦̍ ̛̛̥̯̖̬̣̌̌ ̛
Разработване
и прилагане на новаторски приобщаващи методи за обучение
̛̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯;
на възрастни с цел повишаване на основните дигитални умения на уязвимите
• ˀ̛̹̬̦̖̌́̏̌̚ ̛ ̨̨̱̭̯̖̬̦̖̔̏́̏̌ ̶̡̨̛̛̥̪̖̯̖̦̯̖ ̦̌ ̸̨̛̛̱̯̖̣̯̖̍ ̌̚ ̨̪Ͳ̴̡̨̛̖̖̯̦̏
групи, включително
нови учебни програми, курсове и придружаващи учебни
̨̡̨̨̡̨̨̨̛̛̛̪̬̖̙̦̖̦̱̬̭̖̪̥̪̯̻̬̦̬̥̯̦̭̯̱̥̯̖̬̱̪̏̔̌̌̏̀̌̐̌̌́̏̐̚̚;
материали и инструменти;
•

ˀ̨̬̯̦̖̌̌̍̏̌̚ ̛ ̛̪̬̣̦̖̌̐̌ ̦̌ ̨̛̛̛̦̯̦̏̌̏ ̛̛̦̭̯̬̱̥̖̦̯ ̌̚ ̶̨̡̖̦̌ ̦̌ ̨̛̛̛̪̬̯̯̖̔̍

•

ˀ̸̨̨̨̨̨̨̡̨̨̨̛̛̬̯̦̖̦̥̦̖̖̦̱̖̪̬̯̣̪̬̖̪̯̖̣̪̥̪̯̻̬̦̬̥̯̦̭̯̌̌̍̏̌̌̐̍̌̌̔̌̏̌̀̌̐̌̚̚̚;

Разширяване
и удостоверяване компетенциите на обучителите за по-ефек̸̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̯̣̦̱̥̖̦̦̱̖̦̯̖̪̬̖̭̯̯̖̣̦̱̥̯̖̬̱̪̔̐̌́̌̍̔̌̏̌́̏̐̚;
тивно провеждане на курсове по компютърна грамотност за уязвимите групи;
Разработване и прилагане на иновативни инструменти за оценка на придобитите дигитални умения на обучените представители на уязвимите групи;
Разработване на многоезичен уеб портал за преподаватели по компютърна
грамотност;


През 2018 г. ще се проведе среща между ФГББ, преподаватели от УНСС, студенти
и библиотекари от пилотните библиотеки за обсъждане на различни варианти
за продължаване на сътрудничеството и популяризиране на тази нова услуга.

През изминалата 2017 година в рамките на проекта беше разработена обучителна програма с 10 модула и интерактивна система за оценка на знанията.

ʿ̬̖̚ 2018 ̐. ̺̖ ̭̖ ̨̪̬̖̖̏̔ ̭̬̖̺̌ ̥̖̙̱̔ ˇʧʥʥ, ̨̛̪̬̖̪̯̖̣̔̌̏̌ ̨̯ ˄
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Посолство на САЩ.
̸̨̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̣̯̖̬̯̪̣̯̦̯̖̣̯̖̭̻̙̦̖̦̬̣̦̬̦̯̍̍̌̍̍̌̍̔̌̌̌̏̌̌̚̚
̦̌ ̸̨̨̛̭̻̯̬̱̦̖̭̯̯̔̏ ̛ ̨̛̛̪̪̱̣̬̬̦̖́̌̚ ̦̌ ̛̯̌̚ ̨̦̏̌ ̱̭̣̱̐̌, ʽ̸̨̛̱̖̦̖̯̍
8
Повишени компетенции на библиотечни специалисти от мрежата на ФГББ
̴̨̨̡̛̦̦̭̯̪̬̖̪̦̌̏̌̌̔̌̌ʿ̨̨̨̭̣̭̯̦̏̌ˁʤˍ.

Застъпничество за мрежата от обществени библиотеки
През 2017 г. един от основните ни приоритети бе да осъществяваме дейности по
застъпничество на регионално, национално и международно ново. Те имат за
цел да създадат по-ефективен диалог с централната власт и успешно партньорство с местните власти, европейските институции и партньори, неправителствени организации, представители на гражданското общество и други партньори.

Преглед на състоянието на
обществените библиотеки
Фондация „Глобални библиотеки – България”, подкрепена от Министерство на
културата, предприе преглед на състоянието на обществените библиотеки в страната, който да послужи за разработване на стратегия за тяхното развитие и формиране на адекватни политики от страна на изпълнителната и местни власти.
Цялостният преглед включваше:
Национално представително проучване сред обществените библиотеки;
Национално проучване сред общинските администрации;
Фокус групи с граждани
/потребители и не ползващи услугите на библиотеките/;
Фокус групи с експерти;
Сравнително-правен анализ на нормативната уредба в ЕС по отношение
на обществените библиотеки. Оценка на действащото законодателство в
България;
Преглед на стратегиите за развитие на библиотеките по света и анализ на
тенденциите;
Анализ на моделите на финансиране на обществените библиотеки в
България.
Реализираното през 2017 г. национално репрезентативно проучване на съвременното състояние на обществените библиотеки е първото след 2008 г., в което
бяха обхванати всички 2 359 обществени библиотеки. То включи всички важни
въпроси отнасящи се до библиотечен фонд, читатели, услуги, материално-техническа база, персонал, финансиране, взаимодействие с местната власт.
Обществото днес има нови очаквания и поставя нови изисквания към услугите
на обществените библиотеки – това е основното заключение, което може да се
направи.
Отличителна характеристика на проучването е приложеният за пръв път комплексен подход, като социологическите изследвания са допълнени с експертни
анализи. Събраната информация е много добра основа за многоаспектен анализ на проблемите в развитието на обществените библиотеки и позволява извеждането на комплексни мерки.

вените библиотеки в отделните страни и региони. Специално внимание е отделено на анализ на националните не стратегии и програми в периода 2014-2020.
Изведени са основни препоръки по отношение на:
Библиотечни политики: Местните и националните власти в сътрудничество с библиотечния сектор и гражданите следва да работят съвместно за развитието на политики, чрез които да се постигне видим напредък в развитието на обществените библиотеки.
Застъпничество и насърчаване: Популяризиране на важността и ценността на обществените библиотеки за развитието на местната общност и застъпничество сред всички заинтересовани страни и обществени фактори.
Библиотечна инфраструктура: Създаване на ефективна библиотечна мрежа в страната с цел предоставяне на качествени библиотечни услуги, свързани по-тясно с нуждите на гражданите.
Нормативната уредба: Подобряване на регулацията по отношение на обществените библиотеки с цел изграждане на нов подход към библиотечния
сектор в страната.
Достъп, условия и оборудване: Осигуряване на възможности за лесен и широк
достъп на гражданите до библиотечно обслужване; подходящо технологично и
техническо оборудване и създаване на условия за превръщането на обществените библиотеки в места за общуване, културни събития и творчество.
Услуги и използване: Осигуряване на услуги, които отговарят на нуждите и
интересите на гражданите и местните общности.
Финансиране: Осигуряване на повече средства за развитие на обществените
библиотеки и подобряване на модела за финансиране на мрежата на обществените библиотеки.
Персонал: Осигуряване на квалифициран персонал за подобряване на библиотечните услуги и удовлетворяване потребностите на гражданите и местната общност.
Библиотечен фонд: Осигуряване на обществен достъп до документи и информация в библиотеките, които отговарят на различните потребности и
интереси на гражданите и местната общност.

ʪ̨̡̣̯̌̔.1ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖1

Целият доклад с изведените насоки за развитие на обществените библиотеки
може да разгледате
тук:

Екипът от експерти, работил в пряко сътрудничество с ФГББ в извършването
на цялостния преглед на състоянието на обществените библиотеки излезе с
доклад, който обобщава мненията на всички заинтересовани страни (библиотекари, финансови експерти, специалисти, представители на общинската администрация и граждани). Включен е преглед на европейски и международни
документи, издадени от специализирани органи и професионални организации
за съвременните виждания, насоки, стратегии и планове за развитие на общест-
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ʰ ̪̬̖̚ 2017 ̐. ˇ̶̨̛̦̔̌́ „ʧ̨̛̣̣̦̍̌ ̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍ – ʥ̛̻̣̬̐̌́“ ̨̪̬̻̣̙̔

924̵̨̛̛̦̭̖̣̖̦̥̖̭̯̪̭̯̖̦̌̌̍́̌̌̏2299̡̱̌
̨̡̛̛̣̯̖̯̍̍̌̌“ ̌̚ ̸̨̨̦̦̖̍̌̌̏̌̚
̦̌ ̨̨̨̨̛̥̖̭̯̪̣̙̖̦̖̯
̦̌ ̨̛̺̖̭̯̖̦̯̖̍̏
̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍
̦̌
̨̡̛̛̣̯̖̯̍̍̌̌“
̌̚ ̸̨̨̦̦̖̍̌̌̏̌̚
̦̌ ̨̨̨̨̛̥̖̭̯̪̣̙̖̦̖̯
̦̌ ̨̺̖̭̯̖̍̏
ʰ ̶̨̛̛̯̖̬̯̬̯̦̣̯̭̯̬̦́̌̌́̌̌̌̌.
̪̬̖̚ 2017 ̐. ˇ̶̨̛̦̔̌́ „ʧ̨̛̣̣̦̍̌
̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍
–
ʥ̛̻̣̬̐̌́“
̨̛̪̬̻̣̙̔
̨̡̪̬̖̯̌
„ʿ̻̯̯́
̡̻̥
ʯ̸̡̨̨̨̨̛̛̛̖̣̖̦̯̬̯̯̥̦̣̹̦̯̖̯̌̌̌̌̌̐̔́
̶̨̛̛̯̖̬̯̬̯̦̣̯̭̯̬̦́̌̌́̌̌̌̌.

̨̡̛̛̣̯̖̯̍̍̌̌“ ̌̚ ̸̨̨̦̦̖̍̌̌̏̌̚ ̦̌ ̨̨̨̨̛̥̖̭̯̪̣̙̖̦̖̯ ̦̌ ̨̛̺̖̭̯̖̦̯̖̍̏ ̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍ ̦̌
ʤ̡̡̡̡̨̨̛̛̛̛̛̦̥̬̦̯̬̯̦̭̣̦̻̥̖̯̦̌̌̌̌̌̏̔̌
ˁ̡̛̛̣̖̪̻̬̯̖̯̪̦̥̪̦̯̔̏́̌̌̌̌́̌„ʿ̡̨̡̛̛̻̯̯̻̥̣̯̖̯́̍̍̌̌“,̨̛̛̛̛̬̖̣̬̦̪̖̬̭̖̪̯̖̥̬̌̌̏̔̌̏̚
̶̨̛̛̯̖̬̯̬̯̦̣̯̭̯̬̦́̌̌́̌̌̌̌. ˁ̡̛̛̣̖̪̻̬̯̖̯̪̦̥̪̦̯̔̏́̌̌̌̌́̌„ʿ̡̨̡̛̛̻̯̯̻̥̣̯̖̯́̍̍̌̌“,̛̛̬̖̣̬̦̌̌̚
Ͳ̨̛̦̖̥̬̏2016̐.,̵̵̡̨̨̨̛̜̯̦̯̏̍́̌̍̏̌̌605̨̨̡̛̛̛̛̺̖̭̯̖̦̣̯̖̍̏̍̍̏152̶̨̛̛̺̦̣̯̍̏́̌̌

Ͳ̨̛̦̖̥̬̏2016̐.,̵̵̡̨̨̨̛̜̯̦̯̏̍́̌̍̏̌̌605̨̨̡̛̛̛̛̺̖̭̯̖̦̣̯̖̍̏̍̍̏
Национална кампания̭̯̬̦̌̌.ʿ̨̬̖̪̬̣̖̯̯̦̌̌̚2017̐.̨̛̛̛̖̬̖̣̬̦̯̬̯̖̯̪̍̌̌̏́̌̚.ʦ̡̛̛̛̬̖̱̣̯̯̦̱̭̣̯̦̖̪̻̯̌̌́̌̌̚
„Пътят към
̭̯̬̦̌̌.ʿ̨̬̖̪̬̣̖̯̯̦̌̌̚2017̐.̨̛̛̛̖̬̖̣̬̦̯̬̯̖̯̪̍̌̌̏́̌̚.ʦ̬̖̱̣̯̯̌̚
ˁ̡̛̛̣̖̪̻̬̯̖̯̪̦̥̪̦̯̔̏́̌̌̌̌́̌„ʿ̡̨̡̛̛̻̯̯̻̥̣̯̖̯́̍̍̌̌“,̨̛̛̛̛̬̖̣̬̦̪̖̬̭̖̪̯̖̥̬̌̌̏̔̌̏̚
библиотеката"
̦̌ˇʧʥʥ,̶̛̛̛̛̛̥̖̭̯̦̯̖̥̦̭̯̬̌̔̌,̸̨̡̨̨̛̛̛̛̛̯̣̺̯̪̥̖̭̯̪̬̯̦̯̌̌̌̌̌̏
̦̌ˇʧʥʥ,̶̛̛̛̛̛̥̖̭̯̦̯̖̥̦̭̯̬̌̔̌,̸̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̯̣̺̯̪̥̖̭̯̪̬̯̦̯̭̻̖̜̭̯̖̯̭̯̬̦̌̌̌̌̌̏̔̏̌̌
Ͳ̨̛̦̖̥̬̏2016̐.,̵̵̡̨̨̨̛̜̯̦̯̏̍́̌̍̏̌̌605̨̨̡̛̛̛̛̺̖̭̯̖̦̣̯̖̍̏̍̍̏152̶̨̛̛̺̦̣̯̍̏́̌̌

Ʉɴɦ ɢɡɜɟɞɟɧɢɬɟ ɩɪɟɩɨɪɴɤɢ ɫɚ ɩɨɫɨɱɟɧɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚ ɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟ

И през 2017 г. Фондация „Глобални библиотеки
– България“ продължи
проекта
̦̌
ʻ̶̨̨̨̛̦̣̦̯̌̌
̛̭̬̱̙̖̦̖̔
̦̌ ̨̛̛̺̦̯̖̍
̏ ˀ̡̛̖̪̱̣̍̌
ʥ̛̻̣̬̐̌́
̦̌ ʻ̶̨̨̨̛̦̣̦̯̌̌
̛̭̬̱̙̖̦̖̔
̦̌
̨̛̛̺̦̯̖̍
̏ ˀ̡̛̖̪̱̣̍̌
ʥ̛̻̣̬̐̌́
̏ ̡̛̬̥̯̖̌
̦̌ 2016Ͳ2017
̐. ̏̏ ̬̥̌
̭̯̬̦̌̌.ʿ̨̬̖̪̬̣̖̯̯̦̌̌̚2017̐.̨̛̛̛̖̬̖̣̬̦̯̬̯̖̯̪̍̌̌̏́̌̚.ʦ̡̛̛̛̬̖̱̣̯̯̦̱̭̣̯̦̖̪̻̯̌̌́̌̌̚
ɞɨɤɥɚɞɚ/

„Пътят към библиотеката“ за обозначаване
на местоположението на обществе924̵̨̛̛̦̭̖̣̖̦̥̖̭̯̪̭̯̖̦̌̌̍́̌̌̏2299̡̛̛̱̯̖̣̦̯̖̣̌̌̌̍̚.
924̵̨̛̛̦̭̖̣̖̦̥̖̭̯̪̭̯̖̦̌̌̍́̌̌̏2299̡̛̛̱̯̖̣̦̯̖̣̌̌̌̍̚.
ните библиотеки на територията на цялата
страна.

̦̌ˇʧʥʥ,̶̛̛̛̛̛̥̖̭̯̦̯̖̥̦̭̯̬̌̔̌,̸̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̯̣̺̯̪̥̖̭̯̪̬̯̦̯̭̻̖̜̭̯̖̯̭̯̬̦̌̌̌̌̌̏̔̏̌̌
ʻ̶̨̡̛̛̦̣̦̥̪̦̌̌̌̌̌́„ʿ̡̨̡̛̛̻̯̯̻̥̣̯̖̯́̍̍̌̌”

През първия етап на на кампанията „Пътят към библиотеката“, реализиран в
̦̌ʯ̸̡̨̨̨̨̛̛̛̖̣̖̦̯̬̯̯̥̦̣̹̦̯̖̯̌̌̌̌̌̐̔́1084
ʻ̶̨̨̨̛̦̣̦̯̌̌
̛̭̬̱̙̖̦̖̔ ̦̌ʯ̸̡̨̨̨̨̛̛̛̖̣̖̦̯̬̯̯̥̦̣̹̦̯̖̯̌̌̌̌̌̐̔́1084
̨̛̛̺̦̯̖̍ ̏ ˀ̡̛̖̪̱̣̍̌ ʥ̛̻̣̬̐̌́ ̏ ̡̛̬̥̯̖̌ ̦̌ 2016Ͳ2017 ̐. ̏
периода септември - ноември 2016 г., бяха
обхванати 605 обществени библиʰ ̪̬̖̚ 2017 ̐. ˇ̶̨̛̦̔̌́ „ʧ̨̛̣̣̦̍̌ ̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍ – ʥ̛̻̣̬̐̌́“ ̨̛̪̬̻̣̙̔ ̨̡̪̬̖
отеки в 152 общини в цялата страна.924̵̨̛̛̦̭̖̣̖̦̥̖̭̯̪̭̯̖̦̌̌̍́̌̌̏2299̡̛̛̱̯̖̣̦̯̖̣̌̌̌̍̚.
През пролетта на 2017 г. бе реализиран
ʤ̡̡̡̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̦̥̬̦̯̬̯̦̭̣̦̻̥̖̯̦̥̪̦̯̌̌̌̌̌̏̔̌̌̌́̌–̨̨̨̛̯̥̦̣̌̐̔
̨̡̛̛̣̯̖̯̍̍̌̌“ ̌̚ ̸̨̨̦̦̖̍̌̌̏̌̚ ̦̌ ̨̨̨̨̛̥̖̭̯̪̣̙̖̦̖̯ ̦̌ ̨̛̺̖̭̯̖̦̯̖̍̏
̍

вторият етап. В резултат на усилията на ʤ̡̡̡̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̦̥̬̦̯̬̯̦̭̣̦̻̥̖̯̦̥̪̦̯̌̌̌̌̌̏̔̌̌̌́̌–̸̨̨̨̨̛̛̛̯̥̦̣̹̦̯̖̯̌̐̔́
екипа на ФГББ, местните администра̶̨̛̛̯̖̬̯̬̯̦̣̯̭̯̬̦́̌̌́̌̌̌̌.
ции и читалищата по места, и при активното съдействие от страна на Наци
оналното сдружение на общините вʯ̸̡̨̨̨̨̛̛̛̖̣̖̦̯̬̯̯̥̦̣̹̦̯̖̯̌̌̌̌̌̐̔́1084
Република България в рамките на 20162017 г. в 924 населени места бяха поставени 2 299 указателни табели.
ˁ̡̛̛̣̖̪̻̬̯̖̯̪̦̥̪̦̯̔̏́̌̌̌̌́̌„ʿ̡̨̡̛̛̻̯̯̻̥̣̯̖̯́̍̍̌̌“,̛̛̛̬̖̣̬̦̪̖̬̌̌̏̚

Ͳ̨̛̦̖̥̬̏2016̐.,̵̵̡̨̨̨̛̜̯̦̯̏̍́̌̍̏̌̌605̨̨̡̛̛̛̛̺̖̭̯̖̦̣̯̖̍̏̍̍̏152̨̍
ʤ̡̡̡̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̦̥̬̦̯̬̯̦̭̣̦̻̥̖̯̦̥̪̦̯̌̌̌̌̌̏̔̌̌̌́̌–̸̨̨̨̨̛̛̛̯̥̦̣̹̦̯̖̯̌̐̔́

̭̯̬̦̌̌.ʿ̨̬̖̪̬̣̖̯̯̦̌̌̚2017̐.̨̛̛̛̖̬̖̣̬̦̯̬̯̖̯̪̍̌̌̏́̌̚.ʦ̛̬̖̱̣̯̯̦̱̭̣̌̌̚
̦̌ˇʧʥʥ,̶̛̛̛̛̛̥̖̭̯̦̯̖̥̦̭̯̬̌̔̌,̸̨̡̨̨̛̛̛̛̛̯̣̺̯̪̥̖̭̯̪̬̯̦̯̭̻̖̜̭̌̌̌̌̌̏̔
̦̌ ʻ̶̨̨̨̛̦̣̦̯̌̌ ̛̭̬̱̙̖̦̖̔ ̦̌ ̨̛̛̺̦̯̖̍ ̏ ˀ̡̛̖̪̱̣̍̌ ʥ̛̻̣̬̐̌́ ̏ ̡̛̬̥̯̖̌ ̦̌
924̵̨̛̛̦̭̖̣̖̦̥̖̭̯̪̭̯̖̦̌̌̍́̌̌̏2299̡̛̛̱̯̖̣̦̯̖̣̌̌̌̍̚.
ʯ̸̡̨̨̨̨̛̛̛̖̣̖̦̯̬̯̯̥̦̣̹̦̯̖̯̌̌̌̌̌̐̔́1084





 ʤ̡̡̡̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̦̥̬̦̯̬̯̦̭̣̦̻̥̖̯̦̥̪̦̯̌̌̌̌̌̏̔̌̌̌́̌–̨̨̨̨̛̛̛̯̥̦̣̹̦̌̐̔́

 




ʽ̛̛̯̯̖̏̚ ̦̌ ̡̨̛̣̖̐ ̨̯ ̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍̍ ̨̯ ̶̣́
̨̭̪̖̣̦̖̔́ ̦̌ ̡̛̛̭̦̥ ̦̌ ̛̯̖̣̯̖̌̍ ̏ ̨̭
̶̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̦̦̣̦̯̖̬̖̦̣̦̯̖̥̖̪̌̌̐̌̔̌̏̌̚


̨̯ ̭̯̬̦̌̌ ̦̌ ˄ˁ ̦̌ ˇʧʥʥ ̖ ̭ ̨̣̥̐́ ̨̨̛̪̣̙̯̖













 ʽ̛̛̯̯̖̏̚ ̦̌ ̡̨̛̣̖̐ ̨̯ ̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍̍
 ̨̯ ̶̣̯́̌̌ ̭̯̬̦̌̌, ̶̡̛̛̬̖̯̖̌ ̦̌

̨̭̪̖̣̦̖̔́ ̦̌ ̡̛̛̭̦̥ ̦̌ ̛̯̖̣̯̖̌̍ ̏ ̶̨̛̛̭̣̦̯̖̌ ̛̥̬̖̙ ̛ ̛̹̬

ʽ̛̛̯̯̖̏̚ ̦̌ ̡̨̛̣̖̐ ̨̯ ̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍̍ ̨̯ ̶̣̯́̌̌ ̭̯̬̦̌̌, ̶̡̛̛̬̖̯̖̌ ̦̌ ̛̬̙̦̯̖̐̌̔̌, ̨̨̨̥̭̯̌̏
̶̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̦̦̣̦̯̖̬̖̦̣̦̯̖̥̖̪̌̌̐̌̔̌̏̌̚,̸̨̛̛̛̖̬̖̹̖̦̖̯̬̖̣̌̌̚̚
̨̭̪̖̣̦̖̔́ ̦̌ ̡̛̛̭̦̥ ̦̌ ̛̯̖̣̯̖̌̍
̨̡̨̨̛̹̬̯ ̴̡̖̖̯
̨̯̬̦̖̌́̏̌̚
̨̪
̨̯ ̶̨̛̛̭̯̬̦̦̭̣̦̯̖̌̌̏̌̌
˄ˁ ̦̌ ˇʧʥʥ ̛̖̥̬̖̙
̭ ̨̛̣̥̐́
̨̨̛̪̣̙̯̖̣̖̦
̌̚ ̨̨̨̺̖̭̯̯̍̏
̛
̶̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̦̦̣̦̯̖̬̖̦̣̦̯̖̥̖̪̌̌̐̌̔̌̏̌̚,̸̨̨̡̛̛̛̛̖̬̖̹̖̦̖̯̬̖̣̬̦̖̯̦̥̪̦̯̌̌̌̌̌̌́̌̚̚


̨̯ ̭̯̬̦̌̌ ̦̌ ˄ˁ ̦̌ ˇʧʥʥ ̖ ̭ ̨̣̥̐́
̨̨̛̪̣̙̯̖̣̖̦ ̴̡̖̖̯ ̌̚ ̨̨̨̺̖̭̯̯̍̏
̛ ̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍̍. ʽ̡̨̨̣

ʽ̛̛̯̯̖̏̚ ̦̌ ̡̨̛̣̖̐ ̨̯ ̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍̍ ̨̯ ̶̣̯́̌̌ ̭̯̬̦̌̌,
 ̶̡̛̛̬̖̯̖̌ ̦̌ ̛̬̙̦̯̖̐̌̔̌,
 ̨̨̨̥̭̯̌̏
̨̭̪̖̣̦̖̔́ ̦̌ ̡̛̛̭̦̥ ̦̌ ̛̯̖̣̯̖̌̍
̏ ̡̨̛̣̖̐
̶̨̛̛̭̣̦̯̖̌
̛ реакциите
̨̡̨̨̛̹̬̯
̨̯̬̦̖̌́̏̌̚
̨̪
Отзивите
на ̦̌
колеги
от библиотеките
от̛̥̬̖̙
цялата страна,
на гражданиʽ̛̛̯̯̖̏̚
̨̯ ̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍̍
̨̯ ̶̣̯́̌̌
̭̯̬̦̌̌,
̶̡̛̛̬̖̯̖̌
̦̌ ̬̙̦̐̌̔̌
те, масовото споделяне на снимки на табелите в социалните мрежи и широкото
̨̭̪̖̣̦̖̔́ ̦̌ ̡̛̛̭̦̥ ̦̌ ̛̯̖̣̯̖̌̍ ̏ ̶̨̛̛̭̣̦̯̖̌ ̛̥̬̖̙ ̛ ̨̡̨̨̛̹̬̯ ̨
̶̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̦̦̣̦̯̖̬̖̦̣̦̯̖̥̖̪̌̌̐̌̔̌̏̌̚,̸̨̨̡̛̛̛̛̖̬̖̹̖̦̖̯̬̖̣̬̦̖̯̦̥̪̦̯̌̌̌̌̌̌́̌̚̚
отразяване по националните и регионалните медии показва, че решението за
̶̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̦̦̣̦̯̖̬̖̦̣̦̯̖̥̖̪̌̌̐̌̔̌̏̌̚,̸̨̨̛̛̛̖̬̖̹̖̦̖̯̬̖̣̬̦̖̯̌̌̌̚̚
реализирането
на кампанията
от страна
УС на ФГББ е с голям
положителен
̨̯ ̭̯̬̦̌̌ ̦̌ ˄ˁ ̦̌ ˇʧʥʥ ̖ ̭ ̨̣̥̐́
̨̨̛̪̣̙̯̖̣̖̦
̴̡̖̖̯
̌̚на̨̨̨̺̖̭̯̯̍̏
̛ ̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍̍.
ʽ̡̨̨̣

ефект
за обществото
и библиотеките.
Около̨̨̛̪̣̙̯̖̣̖̦
въпросите за табелите
̨̯ ̭̯̬̦̌̌
̦̌ ˄ˁ ̦̌
ˇʧʥʥ ̖ ̭ ̨̣̥̐́
̴̡̖̖̯се
̌̚засегна̨̨̨̺̖̭̯̯̍̏ ̛ ̨̛̛̣̍̍
ха и други въпроси с изключителна важност - за смисъла на функционирането
на тези места за знание и култура, за равният и безплатен достъп до интернет,
за възможността да се предоставят електронни услуги на гражданите в цялата
страна.

11

Застъпничество за мрежата от обществени библиотеки

̛̦̯̖̬̦̖̯, ̌̚ ̨̨̻̥̙̦̭̯̯̏̌̚ ̔̌ ̭̖ ̨̪̬̖̭̯̯̔̌̏́ ̡̨̛̖̣̖̯̬̦̦ ̛̱̭̣̱̐ ̦̌ ̛̬̙̦̯̖̐̌̔̌ ̏ ̶̣̯́̌̌

ʦ̨̛̪̖̬̥̬̯̔̌̌Ͳ̨̡̨̛̯̥̬̏2017̐.̶̨̡̨̛̛̛̛̛̖̪̬̖̖̦̪̻̬̯̥̪̦̦̬̦̖̦̦̥̦̍̏̔̌̏̌̌̌̌́̌̌̍̌̌̌̚

̭̯̬̦̌̌.
̌̚ ̸̛̱̬̖̖̦̯̖̔ ̨̯ ˄ˁ ̦̌ ˇʧʥʥ – ʧ̨̛̛̹̦̔ ̛̦̬̌̐̌̔ ̦̌ ̴̶̨̛̦̔̌́ „ʧ̨̛̣̣̦̍̌ ̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍ –
ʧ̨̛̛̛̹̦̦̬̦̔̌̐̌̔̌ˇʧʥʥ
ʽ̯  9Ͳ̛̯ ̨̔ 11Ͳ̛̯ ̨̛̦̖̥̬̏ 2017 ̐. ̏ ˁ̴̨̛́ ˇ̶̨̛̦̔̌́
ʥ̛̻̣̬̐̌́”.ʦ̵̡̡̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̯̖̦̥̪̦̯̣̯̖̯̭̯̬̦̯̥̻̥̙̦̭̯̦̥̦̬̯̌̌̌̌́̌̍̍̌̌̌̌̌̏̔̌̌̚
̨̛̭̏ ̨̛̪̬̯̦̬̌̽. ̡̨̨̛̯ ̭̌ ̨̛̛̪̬̦̖̭̣̔
̌̚
̨̛̛̪̪̱̣̬̬̦̖́̌̚
̦̌
̨̖̜̦̭̯̯̔̌
̦̌
̨̛̺̖̭̯̖̦̯̖̍̏
̶̴̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̬̦̬̯̬̪̬̖̦̦̦̦̣̖̦̬̱̥̐̌̌̌̏̌̔̌̐̔̌̌̌̚̚„ʥ
ʦ̨̛̪̖̬̥̬̯̔̌̌Ͳ̨̡̨̛̯̥̬̏2017̐.̶̨̡̨̛̛̛̛̛̖̪̬̖̖̦̪̻̬̯̥̪̦̦̬̦̖̦̦̥̦̍̏̔̌̏̌̌̌̌́̌̌̍̌̌̌̚
ʪ̨̡̣̯̌̔.1ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖1
̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍ ̏ ̭̯̬̦̯̌̌̌, ̛̭̻̖̜̭̯̣̔̏̌
̭̌ ̛̛̣ ̭̌ ̨̯
̨̨̛̭̪̥̦̣̐̌
̌̚–̨̛̛̬̖̣̬̦̖̯̌̌̚
̦̦̌̌
̨̛̪̬̖̖̣̖̦̔
̌̚ ̸̛̱̬̖̖̦̯̖̔
˄ˁ ̦̌ ˇʧʥʥ
ʧ̨̛̛̹̦̔ ̛̦̬̌̐̌̔
̴̶̨̛̦̔̌́ „ʧ̨̛̣̣̦̍̌ ̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍ –
Годишни
награди̦̌на
ФГББ ̨̛̪̬̣̖̥̍ ̛̛̣ ̌̚ ̨̛̭̯̦̖̔̐̌
Национален
форум
ˉ̖̣̯̌
̥̱
̛̖̍̔̌ „Библиотеките
̛̪̬̖̭̯̔̌̏ ̨̬̣̯́̌ ̦̌днес
̨̺̖̭̯̖̦̯̍̏̌̌ ̛̍̍
̨̛̖̜̦̭̯̔,
̌̚ ̬̬̖̹̦̖̌̌̏̌̚
̨̛̪̬̖̖̣̖̦̔
̨̔ ̨̛̦̏
̡̛̛̪̱̣̍
ʥ̛̻̣̬̐̌́”.ʦ̵̡̡̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̬̥̯̖̦̥̪̦̯̣̯̖̯̭̯̬̦̯̥̻̥̙̦̭̯̦̥̦̬̯̌̌̌̌́̌̍̍̌̌̌̌̌̏̔̌̌̚
В периода март-октомври 2017 г. бе проведена
първата кампания
за набира̨̨̛̛̥̖̭̯̦̯̖̦̺̦̭̯̌̍
̛ ̨̛̺̖̭̯̖̦̯̖̍̏
̌̚ ̨̨̪̬̦̖̔̍́̏̌
̸̡̨̨̖̭̯̯̌̏ ̦̌ ̛̙
̨̛̭̏ ̨̛̪̬̯̦̬̌̽.
̡̨̨̛̯ ̭̌
̨̛̛̪̬̦̖̭̣̔ ̌̚ ̨̛̛̪̪̱̣̬̬̦̖́̌̚
̨̖̜̦̭̯̯̔̌ ̦̌
̨̨̛̪̭̯̦̖̦̪̐̌̌Ͳ̨̛̛̬̬̖̱̣̯̯̔̍̌̚.
От 9-ти до 11-ти ноември

не на номинации за учредените от УС на
ФГББ Годишни
награди на̛̭̻̖̜̭̯̣̔̏̌
фондация
2017 г. в град София Фон̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍
̏ ̭̯̬̦̯̌̌̌,
̭̌ ̛̛̣ ̭̌ ̨̨̛̭̪̥̦̣̐̌
̌̚ ̨̛̛̬̖̣̬̦̖̯̌̌̚ ̦̌ ̨̛̪̬̖̖̣̖̦̔
̶̵̶̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̖̦̯̻̬̱̪̯̖̦̣̪̬̦̭̦̣̯̖̯̖̪̌̏̌̌̌̌̍̍̌̚
„Глобални библиотеки – България”. В рамките на кампанията библиотеките от

дация „Глобални
библиотеʥ̵́̌мрежата
̸̨̛̪̣̱̖̦
̨̨̺̍ 25 ̶̨̛̛̛̦̥̦̌
̏ ̛̯̬
̡̨̛̛̯̖̬̌̐.
ʻ̛̬̖̦̯̖̌̐̌̔
̵̍́̌ ̨̛̪̬̖̖̣̖̦̔
̌̚
̨̛̖̜̦̭̯̔,
̌̚ ̬̬̖̹̦̖̌̌̏̌̚
̦̌
̨̛̪̬̖̖̣̖̦̔ ̨̛̪̬̣̖̥̍
̛̛̣ ̌̚ ̨̛̭̯̦̖̔̐̌
̨̔ ̨̛̦̏ ̡̛̛̪̱̣̍
̛
имаха възможност да номинират
свои партньори,
които са допринески ̭̌
– България”
организира̨̨̛̬̦̖̍̌̏̌̚
̛̛̬̯̖̌̏̚,
̸̭̯̌
̨̯
̡̨̨̛̯
̸̡̨̖̭̯̖̦̌̏
ли за популяризиране
на дейността
на ̨̨̛̪̭̯̦̖̦̪̐̌̌Ͳ̨̛̛̬̬̖̱̣̯̯̔̍̌̚.
обществените
библиотеки
в страната,
̨̛̛̪̭̯̙̖̦́
̪̬̖̚ ̨̛̛̹̦̐̔́
̨̛̪̖̬̔
̨̯ ̸̨̨̦̣̯̌̌
̦̌ ̨̡̨̛̯̥̬̏
2016 ̐. ̨̔ 15 ̨̡̨̛̯̥̬̏ 2017 ̐.
за втора поредна година
̡̨̛̬̖̦̦̖́̏̌̚
̨̖̦̭̯̯̍̔̌,
̨̨̛̭̯̜̦̔
̦̌ ̯̬̱̔
съдействали са или са спомогнали за реализирането на определени дейности,
национален
форум ̨̛̱̭̣̏́
„Библиˁ̶̡̛̖̣̖̯́̌
̭̖
̛̛̻̬̹̏̚
̦̌
̛̯̬
̖̯̪̌̌.
ʻ̌
̡̨̡̦̱̬̭̖̦
̶̛̛̪̬̦̪
̸̨̪̖̯̣̖̦̦
̏ ̭̻̭̯̌̏
̶̨̔.̵̦̌̍́̌
ʥ̵́̌
25публики
̶̨̛̛̛̦̥̦̌
̏ ̛̯̬ ̛̙̱̬
̡̨̛̛̯̖̬̌̐.
ʻ̛̬̖̦̯̖̌̐̌̔
̨̛̪̬̖̖̣̖̦̔
̌̚
за разрешаване на специфични проблеми
или̸̨̛̪̣̱̖̦
за достигане̨̨̺̍
до нови
и
отеките
днес”.
̨̨̨̛̛̬̖̺̦̭̯̐̌̔̏̍.
 9Ͳ̛̯ʺ̛̬̦̌
̨̔
̨̛̦̖̥̬̏
ʧ̨̛̖̬̐
ʸ̨̨̦̌̏̚
(̪̬̖̭̖̯̖̣̔̔̌),
̴̨̪̬.
ʦ̛̛̣̥̬̌̔
ʤ̨̯̦̭̌̌̏,
ʧ̨̛̖̬̐
ʶ̨̨̛̦̭̯̦̯̦̌̏,
постигане
на по-добри
резултати.
̨̛̛̪̭̯̙̖̦́
̪̬̖̚ ̨̛̛̹̦̐̔́
̨̛̪̖̬̔
̨̯ ̸̨̨̦̣̯̌̌
̦̌ʽ̯
̨̡̨̛̯̥̬̏
201611Ͳ̛̯
̐. ̨̔ 15
̨̡̨̛̯̥̬̏2017
2017 ̐.
̐. ̏ ˁ̴̨̛́ ˇ̶̨̛̦̔̌́ „ʧ̨̣
Целта му бе да представи
̶̴̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̬̦̬̯̬̪̬̖̦̦̦̦̣̖̦̬̱̥̐̌̌̌̏̌̔̌̐̔̌̌̌̚̚„ʥ̛̛̣̍
ʥ̨̡̨̔̌̏
̛
ˁ̦̖̙̦̌̌
ʱ̨̖̏̏̌
̨̛̪̬̖̖̣̔
̨̛̛̪̖̯̖̣̯̖̍̔
̏
̨̛̯̖̣̦̯̖̔
̡̨̛̛̯̖̬̌̐
̛
̨̡̨̛̛̪̯̖̬̔̌̐,
ˁ̶̡̛̖̣̖̯́̌
̭̖
̛̛̻̬̹̏̚
̦̌
̛̯̬
̖̯̪̌̌.
ʻ̌
̡̨̡̦̱̬̭̖̦
̶̛̛̪̬̦̪
̸̨̪̖̯̣̖̦̦
̛̙̱̬
̏
̭̻̭̯̌̏
̶̨̔.
Бяха получени общо 25 номинации в три категории. Наградените бяха определеролята на обществената
˃̸̨̨̨̨̛̛̛̛̬̦̖̦̯̭̻̯̖̭̥̖̙̱̦̬̦̱̭̯̖̭̻̬̦̔̏̍̔̌̔̌̍̌̌̔
ни за постижения през периода от началото
на октомври
2016
г. до 15 октомври̴̨̪̬. ʦ̛̛̣̥̬̌̔ ʤ̨̯̦̭̌̌̏, ʧ̨̛̖̬̐ ʶ̨̨̛̦̭̯̦̯̦̌̏,
ʧ̨̛̖̬̐
ʸ̨̨̦̌̏̚
(̪̬̖̭̖̯̖̣̔̔̌),
ʺ̛̬̦̌ за устойчиво
̨̨̭̻̬̦̍̌̚ˁ̛̯̯̱̯̦̦̬̯̖̌̌̌̌̐̌̔.
библиотека
ˉ̖̣̯̌
̥̱
̖̍
̔̌
̛̪̬̖̭̯̔̌̏
̨̬̣̯́̌на̦̌
̨̺̖̭̯̖̦̯̍̏̌̌
̨̛̛̣̍̍
2017 г. Селекцията се извърши на три етапа.
На
конкурсен
принцип
петчленно
̸̛̛̯̣̺̌̌,
̦̌
̡̨̨̦̯̖̣̦̯̌̔̌̌̌̚,
̛̛̪̻̣̦̯̖̣̦̯̌̌̚
̛ ̥
развитие
местните
общʥ̨̡̨̔̌̏ ̛ ˁ̦̖̙̦̌̌ ʱ̨̖̏̏̌ ̨̛̪̬̖̖̣̔ ̨̛̛̪̖̯̖̣̯̖̍̔ ̏ ̨̛̯̖̣̦̯̖̔ ̡̨̛̛̯̖̬̌̐ ̛ ̨̡̨̛̛̪̯̖̬̔̌̐,
жури в състав доц. Георги Лозанов (председател), проф. Владимир Атанасов, Гености
и
за
подобряване
ка̛̥̖̭̯̦̯̖
̨̨̛̺̦̭̯̍
̛
̌̚
̨̨̪̬̦̖̔̍́̏̌
̸̡̨̨̖̭̯̯̌̏
̦̌
̨̛̙̯̏
ʦ̡̨̛̯̖̬̌̐́„ʺ̶̨̨̨̡̛̛̛̛̖̭̦̦̣̦̪̬̯̖̔́̌̌”̸̨̛̖̯̣̖̦̍̌ʥ̶̡̨̛̛̛̻̣̬̭̯̦̦̣̦̯̖̣̖̐̌̌̌̌̌̌̏́̚,̌
̨̨̭̻̬̦̍̌̚ˁ̛̯̯̱̯̦̦̬̯̖̌̌̌̌̐̌̔.
̸̨̛̛̛̪̣̥̯̦̔̌ ̛̛̛̥̭, ̛̛̦̖̪̬̯̖̣̭̯̖̦̌̏̏
̶̨̛̛̛̬̦̐̌̌̚, ̡̌
орги Константинов, Марин Бодаков и Снежана Йовева, определи победителите
чеството на живот на граж на библиотеките за
̨̛̬̌̔
ʪ̡̛̬̌категории
ʦ̶̬̌̌,и̸̨̛̪̣̱
̦̬̯̌̐̌̔̌̌
̌̚
„ʺ̛̖̔́
̭ ̨̨̛̬̖̦̣̦̐̌ ̨̡̛̛̪̬̯̖”.
ˀʰʽˁʦ
ʦ̡̨̛̖̣
в отделните
подкатегории,
съобразно
Статута
на наградите.
̶̵̶̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̖̦̯̻̬̱̪̯̖̦̣̪̬̦̭̦̣̯̖̯̖̪̭̯̌̏̌̌̌̌̍̍̌̐̚
даните.
Беше
поставен
акцент
върху
потенциала
и
приноса
̴̨̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̥̯̯̦̹̖̦̖̻̥̬̥̬̦̖̯̪̬̣̦̖̯̦̪̣̌̌̌̐̌̌
ʦ̡̨̛̯̖̬̌̐́„ʺ̶̨̨̨̡̛̛̛̛̖̭̦̦̣̦̪̬̯̖̔́̌̌”̸̨̛̖̯̣̖̦̍̌ʥ̶̡̨̛̛̛̻̣̬̭̯̦̦̣̦̯̖̣̖̐̌̌̌̌̌̌̏́̚,̌
постигане целите
на ООН за устойчиво
част̭̌
от които
са качествено̨̨̛̬̦̖̍̌̏̌̚,
об˃̸̨̨̨̨̡̨̛̛̻̬̦̖̯̣̖̦̯̖̬̯̏̍̏̌̐́̌„ʿ̸̶̛̛̛̛̱̣̦̦̭̯̯̱̍̌́”̶̨̛̛̛̛̛̛̬̖̣̬̦̖̯̦̦̯̯̌̌̌̌̌̏̌̌̚̚
̛̛̬̯̖̌̏̚,
̸̭̯̌
̨̯развитие,
̡̨̨̛̯
̸̡̨̖̭̯̖̦̌̏
̔
В категория „Медия с национално покритие”
отличена
Българската
нацио̨̛̬̌̔беʪ̡̛̬̌
ʦ̶̬̌̌,
̸̨̛̪̣̱
̦̬̯̌̐̌̔̌̌ разование,
̌̚ „ʺ̛̖̔́
̨̭̔
̨̨̛̬̖̦̣̦̐̌
̨̡̛̛̪̬̯̖”.
ˀʰʽˁʦ
̴̶̵̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̦̬̥̦̦̯̖̯̖̦̣̭̻̬̖̥̖̦̦̯̖̱̭̣̱̬̌̐̏̐̌̐̚
ʽ̯
 9Ͳ̛̯
11Ͳ̛̯
̨̛̦̖̥̬̏
2017 ʦ̡̨̛̖̣
̐.
̏ ˁ̴̨̛́
ˇ̶̨̛̦̔̌́ „ʧ̨̣
добро
здраве
и благополучие,
изкореняване
на бедността,
достойни
нална телевизия, а радио Дарик - Враца и в-к Нова Добруджанска Трибуна, гр.
"ʦ̵̨̨̛̛̛̯̪̖̭̦̭̯̖̔̌̌̏̏"̪̬̖̚2017̐.ʦ̡̨̛̯̖̬̯̌̐́̌„ˁ̨̨̨̪̥̺̖̭̯̯̖̣̏̏̌”̨̛̛̛̙̱̬̯̦̖̪̬̭̻̔
̡̨̛̬̖̦̦̖́̏̌̚
̦̌
̨̖̦̭̯̯̍̔̌,
̨̨̛̭̯̜̦̔
̨̛̱̭̣̏́ ̦̌ ̯̬̱̔ ̛ ̛
˃̸̨̨̨̨̡̨̛̛̻̬̦̖̯̣̖̦̯̖̬̯̏̍̏̌̐́̌„ʿ̸̶̛̛̛̛̱̣̦̦̭̯̯̱̍̌́”̶̨̛̛̛̛̛̛̬̖̣̬̦̖̯̦̦̯̯̌̌̌̌̌̏̌̌̚̚
условия
на
труд
и
икономически
растеж,
устойчиви
градове
и
общности.
̴̨̡̡̛̛̛̛̖̺̖̭̪̖̬̯̭̖̬̯̦̥̬̖̯̦̏̔̏̌̌̌̌̐̌,̛̛̬̦̦̖̍̌̔̐̌
Добрич, получиха награди за „Медия с регионално покритие”. РОСВ - Велико
̶̴̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̬̦̬̯̬̪̬̖̦̦̦̦̣̖̦̬̱̥̐̌̌̌̏̌̔̌̐̔̌̌̌̚̚„ʥ̛̛̣̍
̦̬̌̐̌̔̌.
"ʦ̵̨̨̛̛̛̯̪̖̭̦̭̯̖̔̌̌̏̏"̪̬̖̚2017̐.ʦ̡̨̛̯̖̬̯̌̐́̌„ˁ̨̨̨̪̥̺̖̭̯̯̖̣̏̏̌”̨̛̛̛̙̱̬̯̦̖̪̬̭̻̔
̨̨̨̛̛̬̖̺̦̭̯̐̌̔̏̍.
Търново бе отличено в категорията „Публична
институция” за реализирането
на инициативата “Водата в песни и стихове”.
В категорията „Спомоществовател”
̦̬̌̐̌̔̌.

Национален форум “Библиотеките днес” 2017 се проведе под патронажа на Пре-

зидента
на ̥̱
Република
България
Румен Радев. ̨̬̣̯́̌
В приветствието
си към участниˉ̖̣̯̌
̖̍ ̔̌
̛̪̬̖̭̯̔̌̏
̦̌ ̨̺̖̭̯̖̦̯̍̏̌̌
̨̛̛̣̍̍
ʻ̛̬̯̖̌̐̌̔
̵̍́̌
̸̛̬̻̖̦̏
̶̨̛̦̦̣̖̦̌̌
̴̨̬̱̥
журито не
присъди
награда.̦̌ ̯̻̬̙̖̭̯̖̦̏̌ ̶̨̛̖̬̖̥̦́ ̏ ̡̛̬̥̯̖̌ ̦̌ ̨̛̯̬̏́
˃̸̨̨̨̨̛̛̛̛̬̦̖̦̯̭̻̯̖̭̥̖̙̱̦̬̦̱̭̯̖̭̻̬̦̔̏̍̔̌̔̌̍̌̌̔460
държавният
глава определи
като мисия
на библиотеките
ʻ̛̬̯̖̌̐̌̔ ̵̍́̌ ̸̛̬̻̖̦̏ ̦̌ ̯̻̬̙̖̭̯̖̦̏̌ците
̶̨̛̖̬̖̥̦́
̏ ̡̛̬̥̯̖̌
̦̌ ̨̛̯̬̏́
̶̨̛̦̦̣̖̦̌̌
̴̨̬̱̥дигитализацията
“ʥ̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̦̖̭̍̔”.
на
техните фондове.
̛̥̖̭̯̦̯̖
̨̨̛̺̦̭̯̍
̌̚ ̨̨̛̛̪̬̦̖̪̻̣̦̯̖̣̦̯̔̍́̏̌̌̌̚
̸̡̨̨̖̭̯̯̌̏ ̦̌ ̛
̨̛̙̯̏
Наградите бяха връчени на тържествена церемония в рамките на втория нацио̸̛̛̯̣̺̌̌,
̡̨̨̛̦̦̯̖̣̦̯̌̌̔̌̌̌̚,
̥̖̭̯̦

“ʥ̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̦̖̭̍̔”.

нален форум “Библиотеките днес”.

̸̨̛̛̛̪̣̥̯̦̔̌
̛̛̛̥̭,
̛̛̦̖̪̬̯̖̣̭̯̖̦̌̏̏
̶̨̛̛̛̬̦̐̌̌̚, ̡̖̌̌̔
̶̵̶̡̨̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̖̦̯̻̬̱̪̯̖̦̣̪̬̦̭̦̣̯̖̯̖̪̭̯̌̏̌̌̌̌̍̍̌̐̌̚
Тридневното
събитие с международно
участие
събра над 460 представители
на библиотеки
и читалища, на законодателната, изпълнителната и местна власт,
̴̨̨̡̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̥̯̯̦̹̖̦̖̻̥̬̥̬̦̖̯̪̬̣̦̖̯̦̪̣̯̌̌̌̐̌̌
̛̛̬̯̖̌̏̚, ̸̭̯̌ ̨̯ ̡̨̨̛̯ ̭̌ ̸̡̨̖̭̯̖̦̌̏ ̨̨̛̬̦̖̍̌̏̌̚, ̨̔
държавни агенции, дипломатични мисии, неправителствени организации, ака̴̶̵̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̦̬̥̦̦̯̖̯̖̦̣̭̻̬̖̥̖̦̦̯̖̱̭̣̱̬̙̌̐̏̐̌̐̌̔̚
демични
среди
и бизнеса,
имат отношение
към формирането
и прилага̡̨̛̬̖̦̦̖́̏̌̚
̦̌които
̨̖̦̭̯̯̍̔̌,
̨̨̛̭̯̜̦̔
̨̛̱̭̣̏́
̦̌ ̯̬̱̔ ̛ ̡̛
нето на политики
за развитието на библиотеките, информационните технологии
̴̨̡̡̛̛̛̛̖̺̖̭̪̖̬̯̭̖̬̯̦̥̬̖̯̦̏̔̏̌̌̌̌̐̌,̡̛̛̬̦̦̖̣̖̯̍̌̔̐̌
̨̨̨̛̛̬̖̺̦̭̯̐̌̔̏̍.
и съвременните услуги за гражданите. Във форума се включиха и водещи експерти в сферата на маркетинга, брандинга и електроните услуги.





˃̸̨̨̨̨̛̛̛̛̬̦̖̦̯̭̻̯̖̭̥̖̙̱̦̬̦̱̭̯̖̭̻̬̦̔̏̍̔̌̔̌̍̌̌̔460

̸̛̛̯̣̺̌̌,
̦̌ ̡̨̨̦̯̖̣̦̯̌̔̌̌̌̚,
̛̛̪̻̣̦̯̖̣̦̯̌̌̚
̛ ̨̪̬̖̏̔
̥̖̭̯̦

ʻ̶̨̛̦̣̖̦̌̌
̴̨̬̱̥
"ʥ̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍
̦̖̭̔" 2017 ̭̖

̸̨̛̛̛̪̣̥̯̦̔̌
̛̛̛̥̭,
̛̛̦̖̪̬̯̖̣̭̯̖̦̌̏̏
̶̨̛̛̛̬̦̐̌̌̚,
̡̖̌̌̔
ˀ̡̛̖̪̱̣̍̌ʥ̛̻̣̬̐̌́ˀ̱̥̖̦ˀ̖̌̔̏.
̴̨̨̡̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̥̯̯̦̹̖̦̖̻̥̬̥̬̦̖̯̪̬̣̦̖̯̦̪̣̯̌̌̌̐̌̌
ˁ̶̨̛̪̖̣̦̌ ̸̛̱̭̯̖̌ ̵̖̏̌̚ ̛̛̪̬̖̭̯̯̖̣̔̌̏ ̦̌ ˇ̶̨̛̦̔̌́
̴̶̵̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̦̬̥̦̦̯̖̯̖̦̣̭̻̬̖̥̖̦̦̯̖̱̭̣̱̬̙̌̐̏̐̌̐̌̔̚
ʤ̴̴̶̸̶̶̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̦̭̯̖̖̬̦̣̯̖̦̯̖̭̌̌̌̔̌́̌̍̍̌̌
̴̨̡̡̛̛̛̛̖̺̖̭̪̖̬̯̭̖̬̯̦̥̬̖̯̦̏̔̏̌̌̌̌̐̌,̡̛̛̬̦̦̖̣̖̯̍̌̔̐̌
̸̶̶̨̨̛̛̛̛̣̯̖̦̭̍̍̌̌̌́.

ʻ̶̨̛̦̣̖̦̌̌ ̴̨̬̱̥
"ʥ̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍ ̦̖̭̔" 2017 ̭̖ ̨̪̬̖̖̏̔ ̨̪

ˀ̡̛̖̪̱̣̍̌ʥ̛̻̣̬̐̌́ˀ̱̥̖̦ˀ̖̌̔̏.









ʻ̶̴̨̨̛̦̣̖̦̬̱̥̌̌„ʥ̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̦̖̭̍̔”

ʻ̶̴̨̨̛̦̣̖̦̬̱̥̌̌„ʥ̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̦̖̭̍̔”



ˁ̶̨̛̪̖̣̦̌ ̸̛̱̭̯̖̌ ̵̖̏̌̚ ̛̛̪̬̖̭̯̯̖̣̔̌̏ ̦̌ ˇ̶̨̛̦̔̌́ „ʥ̛
ʤ̴̴̶̸̶̶̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̦̭̯̖̖̬̦̣̯̖̦̯̖̭̦̭̯̌̌̌̔̌́̌̍̍̌̌
̸̶̶̨̨̛̛̛̛̣̯̖̦̭̍̍̌̌̌́.

Специално участие взеха представители на Фондация „Бил
 иМелинда Гейтс“,
САЩ, на Африканската федерация на библиотечните асоциации и институции
(AfLIA) и на Финландската библиотечна асоциация.

ʻ̶̨̛̦̣̖̦̌̌ ̴̨̬̱̥ "ʥ̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍ ̦̖̭̔" 2017 ̭̖ ̨̪̬̖̖̏̔ ̨̪
ˀ̡̛̖̪̱̣̍̌ʥ̛̻̣̬̐̌́ˀ̱̥̖̦ˀ̖̌̔̏.
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ˁ̶̨̛̪̖̣̦̌ ̸̛̱̭̯̖̌ ̵̖̏̌̚ ̛̛̪̬̖̭̯̯̖̣̔̌̏ ̦̌ ˇ̶̨̛̦̔̌́ „ʥ̛̣

ʤ̴̴̶̸̶̶̡̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̬̦̭̯̖̖̬̦̣̯̖̦̯̖̭̦̭̯̌̌̌̔̌́̌̍̍̌̌

ʯ̥̌.Ͳ̛̛̥̦̭̯̻̬ ʤ̛̥̖̣́ ʧ̖̹̖̏̌ ̸̛̬̻̏ ̦̌ ̐Ͳ̦ ʪ̬̻̦̌ ˈ̨̬̦̖̬ ̨̨̛̪̬̖̭̯̙̦̯ ̸̨̛̛̯̣̖ ̦̌

ʺ̨̨̛̛̦̭̯̖̬̭̯̯̏
̡̱̣̯̱̬̯̌̌„ʯ̣̯̖̦̌
– ̸̪̖̯̌
̦̌акцент
ˉ̬̌бе
ˁ̨̛̥̖̦
ʦ̡̛̛̖̣”,
̭ ̡̨̨̖̯
̴̶̨̛̦̔̌́
Зам.-министър
Амелия Гешева връчи на̦̌
г-н Дарън
Хорнер престижното̡̖̏”
отличие
Важен
поставен върху
ролята на
обществените
библиотеки за пости

на
Министерствотоʤ̛̥̖̣́
„Златен̸̛̬̻̏
век” – печат
на
Цар
Симеон
Велики”, ̨̨̛̪̬̖̭̯̙̦̯
с̨̨̛̪̬̖̭̯̙̦̯
гане на ̸̨̛̛̯̣̖
целите
за устойчиво
на ООН. Беше представен и дискутиран
ʯ̥̌.Ͳ̛̛̥̦̭̯̻̬
ʯ̥̌.Ͳ̛̛̥̦̭̯̻̬
ʤ̛̥̖̣́
ʧ̖̹̖̏̌
ʧ̖̹̖̏̌
̸̛̬̻̏
̦̌
̦̌
̐Ͳ̦
ʪ̬̻̦̌
ʪ̬̻̦̌
ˈ̨̬̦̖̬
ˈ̨̬̦̖̬
̸̨̛̛̯̣̖
̦̌
̦̌ ̏развитие
„ʥ̛̣на
̛културата
ʺ̛̖̣̦̔̌
ʧ̖̜̯̭“
̖̐Ͳ̦
̸̨̛̯̣̖̦̌
̌̚
̦̜̌Ͳ̨̣̥̯̐́̌̌
̶̛̛̛̦̖̭̯̏́
̡̛̻̣̬̭̯̖̍̐̌
̨̛̺̖̭̯̖̦̍̏
ʦ
̸̡̛̣̯̖̣̦̯̌̀̌̌̚
̦̌на ʻ̶̨̛̦̣̖̦̌̌
което фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ е отличена за най-голямата инвестиция в
потенциала
на
библиотеките в подкрепа на̸̭̯̌
развитието
глобалното образо- ̴̨̬̱̥ „
ʺ̨̨̛̛̦̭̯̖̬̭̯̯̏
ʺ̨̨̛̛̦̭̯̖̬̭̯̯̦̏̌
̡̦̱̣̯̱̬̯̌̌̌„ʯ̣̯̖̦̌
̡̱̣̯̱̬̯̌̌„ʯ̡̣̯̖̦̖̌̏”
̡̖̏”––̸̪̖̯̌
̸̪̖̯̦̌̌
̦̌ˉ̬̌
ˉ̬̌ˁ̨̛̥̖̦
ˁ̨̛̥̖̦ʦ̡̛̛̖̣”,
ʦ̡̛̛̖̣”,
̡̨̨̭̭̖̯
̴̶̡̨̨̨̛̖̯̦̔̌́
̴̶̨̛̦̔̌́
ʦ
ʦ
̸̡̛̣̯̖̣̦̯̌̀̌̌̚
̸̡̛̣̯̖̣̦̯̌̀̌̌̚
̸̭̯̌
̸̭̯̌
̦̌
̦̌
ʻ̶̨̛̦̣̖̦̌̌
ʻ̶̨̛̦̣̖̦̌̌
̴̨̬̱̥
„ʥ̨̡̛̛̣̯̖̍
българските обществени
библиотеки
през
последните
25
години.
вание
и
за
предоставянето
на
административни
електронни
услуги, правейки
ги„ʥ̨̡̛̛̛̣̯̖̍
̨̡̨̛̛̛̛̣̯̖̪̬̖̪̭̣̖̦̯̖̍̍̔̚25̨̛̛̦̐̔.
̵̨̛̛̖̦̍̔̌
̨̡̨̨̣ ̨̛̥̦̖̦̖̯,
̸̴̨̖̬̱̥
̨̭̥̌
̭ ̨̛̖̍̔
„ʥ̛̣
„ʥ̛̛̛̣ʺ̛̖̣̦̔̌
ʺ̛̖̣̦̔̌ʧ̖̜̯̭“
ʧ̖̜̯̭“̸̨̛̖̖̯̣̖̦̌
̸̨̛̯̣̖̦̌̌̚
̦̜̌̌̚Ͳ̨̣̥̯̐́̌̌
̦̜̌Ͳ̶̨̛̛̛̣̥̯̦̖̭̯̐́̌̌̏́
̶̡̛̛̛̛̦̖̭̯̻̣̬̭̯̖̏́̏̏̍̐̌
̡̨̛̛̻̣̬̭̯̖̺̖̭̯̖̦̍̐̌̍̏
̨̛̺̖̭̯̖̦̍̏

по този начин достъпни до повече граждани. Бяха представени добри примери
̵̨̛̛̖̦̍̔̌
̨̡̨̨̣
̨̡̨̨̣
̨̛̥̦̖̦̖̯,
̨̛̥̦̖̦̖̯,
̸̖
̸̨̖̭̥̌
̨̨̛̛̭̥̭̭̖̦̖̦̯̖̌̍̔
̨̛̛̛̖̦̖̦̯̖̱̭̍̔
̱̭
на̵̨̛̛̖̦̍̔̌
партньорство
за други
институции,
които утвърждават
обществените
библиотеки
като обучителни центрове
и информационни
посредници
при намиране
ˇ̶̨̛̦̯̔̌́̌,
ˇ̶̨̛̦̯̔̌́̌,
̡̨̛̯̦̭̯̌̏
̡̨̛̯̦̭̯̌̏
̨̯
̨̯
̭̯̬̦̌̌
̭̯̬̦̌̌
̦̌
̦̌
̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍̍
̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍̍
̛
̛
̨̡̪̬̔
̨̡̪̔
на работа от безработни лица.

̨̡̨̛̛̛̛̣̯̖̪̬̖̪̭̣̖̦̯̖̍̍̔̚25̨̛̛̦̐̔.
̨̡̨̛̛̛̛̣̯̖̪̬̖̪̭̣̖̦̯̖̍̍̔̚25̨̛̛̦̐̔.

ˇ̶̨̛̦̯̔̌́̌, ̡̨̛̯̦̭̯̌̏ ̨̯ ̭̯̬̦̌̌ ̦̌ ̨̡̛̛̛̣̯̖̯̍̍
̛̥̖̭̯̦̯̖
̛̣̭̯̏̌,
̛̪̬ ̴̡̨̨̛̖̖̯̦̯̏
̨̛̛̥̖̜̭̯̏̌̔̏̚
̛̥̖̭̯̦̯̖
̛̥̖̭̯̦̯̖
̛̣̭̯̏̌,
̛̣̭̯̏̌,
̛̪̬
̴̡̨̨̛̛̪̬̖̖̯̦̯̏
̴̡̨̨̛̖̖̯̦̯̏
̨̛̛̥̖̜̭̯̖̏̌̔̏̚
̨̛̛̥̖̜̭̯̖̏̌̔̏̚
̭̭̬̙̐̌̔
̬̙̐̌
В заключителната част на Национален форум „Библиотеките днес“ 2017 учас̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍̍
̨̥̯̐̌
̔̌
̻̯̍̔̌
̸̛̦̥̌̚
̛
̶̖̦̖̦
̬̖̭
̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍̍
̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍̍
̨̥̯̐̌
̨̥̯̐̌
̔̌
̔̌
̻̯̍̔̌
̻̯̍̔̌
̸̛̛̦̥̌̚усилия
̶̛̖̦̖̦
̶̖̦̖̦
̬̖̭̱̬̭
̬̖̭̱̬̭̌̚
̬̌̌̏̚̚
̬̌
тниците
се обединиха около
мнението,
че
само със̸̛̦̥̌̚
съвместните
на всички партньори във Фондацията, активност от страна на библиотеките и подкрепа
̶̨̨̨̡̨̨̺̖̭̯̯̯̣̍̏̌́.
̶̨̨̨̡̨̨̺̖̭̯̯̯̣̍̏̌́.
̶̨̨̨̡̨̨̺̖̭̯̯̯̣̍̏̌́.
от страна на централната и местните власти, и 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.



 2017
ʦʦ̡̛̬̥̯̖̌
̡̛̬̥̯̖̦̌̌
̦̌ʻ̶̨̛̛̦̣̦̌̌́
ʻ̶̴̨̨̛̛̦̣̦̬̱̥̌̌́
̴̨̬̱̥„ʥ̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍
„ʥ̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̦̖̭̍̔”
̦̖̭̔”
2017̵̍́̌
̵̛̪̬̖̭̯̖̦̍́̌̔̌̏
̨̛̪̬̖̭̯̖̦̣̣̦̯̔̌̏̐̍̌̌̌
̨̣̣̦̯̐̍̌̌̌

В̛̛̏́̚
рамките
на
Националния форум
„Библиотеките
бяха представени
̛̛̏́̚
̌̚
̌̚
̨̛̺̖̭̯̖̦̯̖̍̏
̨̛̺̖̭̯̖̦̯̖̍̏
̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍
̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍
̏̏21
21днес”
̡̖̏,
̡̖̏,2017
̛̬̖̱̣̯̯̯̖̌̚
̛̬̖̱̣̯̯̯̖̌̚
̨̯
̶̨̨̨̨̛̯̦̦̣̦̯̌̌
̶̸̨̨̨̨̛̦̦̣̦̯̪̬̱̦̖̌̌̏̌
̸̨̪̬̱̦̖̏̌̌̚
ʦ ̡̛̬̥̯̖̌
̦̌
ʻ̶̨̛̛̦̣̦̌̌́
„ʥ̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍
̦̖̭̔”
2017̵̌̍́̌̚ ̛̪̬̖̭̯̖̦̔̌̏ ̨̣̣̦̯̐̍̌̌̌
глобалната визия
за обществените
библиотеки в 21 век,̴̨̬̱̥
резултатите
от наци̨̨̛̭̻̭̯̦̖̯́
̨̨̛̭̻̭̯̦̖̯́
̦̌
̦̌
̨̛̺̖̭̯̖̦̯̖̍̏
̨̛̺̖̭̯̖̦̯̖̍̏
̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍
̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍
̏
̏
ʥ̛̻̣̬̐̌́,
ʥ̛̻̣̬̐̌́,
̡̡̨̯̌
̡̡̨̯̌
̡̛̛̛̛̪̖̬̭̪̖̯̯̖̏
̡̛̛̪̖̬̭̪̖̯̯̖̏̌̚
̨̛̪̬̥̖̦̌̚
̨̛̛̛̪̬̥̖̦
оналното проучване за състоянието на обществените библиотеки
в България,
̛̛̏́̚ ̌̚ ̨̛̺̖̭̯̖̦̯̖̍̏ ̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍ ̏ 21 ̡̖̏, ̛̬̖̱̣̯̯̯̖̌̚ ̨̯ ̶̨̨̨̛̦̦̣̦̯̌̌ ̸̨̪̬̱̦̖̏̌ ̌̚
̵̨̨̨̛̛̯̦̯̻̖̺̬̯̖́̍̔̌̏̚.
̵̨̨̨̛̛̯̦̯̻̖̺̬̯̖́̍̔̌̏̚.
както
и перспективите за промени и тяхното бъдещо развитие.

̨̨̛̭̻̭̯̦̖̯́ ̦̌ ̨̛̺̖̭̯̖̦̯̖̍̏ ̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍ ̏ ʥ̛̻̣̬̐̌́, ̡̡̨̯̌ ̛ ̡̛̛̪̖̬̭̪̖̯̯̖̏ ̌̚ ̨̛̪̬̥̖̦ ̛

˄̸̶̛̛̭̯̦̯̖̌
˄̸̶̛̛̭̯̦̯̖̌
̻̏̏
̻̏̏
̴̨̬̱̥̌
̴̨̬̱̥̌
̭̖
̵̵̨̛̭̖̻̦̏̔̏̌
̵̵̨̛̻̦̏̔̏̌
̨̯
̨̨̛̯̬̔̍
̨̛̬̔̍
̡̡̛̛̪̬̯̌
̡̡̛̛̪̬̯̌
̨̯
̨̯̭̯̬̦̯̌̌̌
̭̯̬̦̯̌̌̌̌̚
̸̨̛̭̻̯̬̱̦̖̭̯̌̔̏̚
̸̨̛̭̻̯̬̱̦̖̭̯̦̔̏̌
̦̌
Участниците
във
форума
споделиха
добри практики
от страната
за сътрудни̵̨̨̨̛̛̯̦̯̻̖̺̬̯̖́̍̔̌̏̚.
чество
на библиотеките
с местните
власти,
бизнеса,̸̛̭̯̦̌
частни
дарители
и добро̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍̍
̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍̍
̛̭̭̥̖̭̯̦̯̖
̛̥̖̭̯̦̯̖
̛̣̭̯̏̌,
̛̣̭̯̏̌,
̛̦̖̭̍̌̚,
̛̦̖̭̍̌̚,
̸̛̭̯̦̌
̛̛̬̯̖̣̔̌
̛̛̬̯̖̣̔̌
̶̨̨̨̛̛̛̬̣̔̍̏.
̶̨̨̨̛̬̣̔̍̏.ʫ̦̔̌
ʫ̨̦̯̔̌
̨̯̦̜̌Ͳ
̦̜̌Ͳ
волци.
Една от най-интересните сесии представи нови услуги и добри практики
̨̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̯̖̬̖̭̦̯̖̭̖̭̪̬̖̭̯̦̱̭̣̱̬̪̬̯̯̭̖̯̔̌̏̏̐̔̍̌̏̌ʥ̛̻̣̬̐̌́.ʧ̨̛̣̥̦̯̖̬̖̭́
̨̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̯̖̬̖̭̦̯̖̭̖̭̪̬̖̭̯̦̱̭̣̱̬̪̬̯̯̭̖̯̔̌̏̏̐̔̍̌̏̌ʥ̛̻̣̬̐̌́.ʧ̨̛̣̥̦̯̖̬̖̭́

от света и България.
Голям интерес
Мариане
Линдблад, която
˄̸̶̛̛̭̯̦̯̖̌
̻̏̏предизвикаха
̴̨̬̱̥̌ ̭̖
̵̵̨̛̻̦̏̔̏̌
̨̯ ̨̛̬̔̍ ̡̡̛̛̪̬̯̌ ̨̯ ̭̯̬̦̯̌̌̌ ̌̚ ̸̨̛̭̻̯̬̱̦̖̭̯̔̏
̦̌
̵̡̨̛̛̛̪̬̖̪̬̖̭̯̖̦̯̖̯̔̏̌̌̔̌̏̚ʺ̛̬̦̖̌̌ʸ̛̛̦̣̔̍̌̔ʶ̖̥ʽ̶̨̛̛̛̛̛̛̭̱̖̯̖̦̖̦̬̯̖̯̐̏̔̏̌̏̚
̵̡̨̛̛̛̪̬̖̪̬̖̭̯̖̦̯̖̯̔̏̌̌̔̌̏̚ʺ̛̬̦̖̌̌ʸ̛̛̦̣̔̍̌̔ʶ̖̥ʽ̶̨̛̛̛̛̛̛̭̱̖̯̖̦̖̦̬̯̖̯̐̏̔̏̌̏̚
представи
тенденциите в развитието и маркетинга на библиотечните услуги във
̡̛̥̬̖̯̦̌̐̌
̡̛̥̬̖̯̦̌̐̌
̦̌
̦̌Осиугве,
̸̨̛̛̛̣̯̖̦̯̖̍̍
̸̨̛̛̛̣̯̖̦̯̖̍̍
̛̱̭̣̱̐
̛̱̭̣̱̐
̻̏̏
̻̏̏ˇ̛̛̦̣̦̌̔́
ˇ̛̛̦̣̦̌̔́
̸̨̛̛̛̛̱̯̖̣̦̯̖̍
̸̨̛̛̱̯̖̣̦̯̖̍
̨̛̥̱̣̔
̨̛̥̱̣̔
̦̌
̦̌
̨̪̬̬̥̯̐̌̌̌
̨̪̬̬̥̯̐̌̌̌
̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍̍
̭
̛̥̖̭̯̦̯̖
̛̣̭̯̏̌,
̛̦̖̭̍̌̚,
̛̛̬̯̖̣̔̌
̛ ̶̨̨̨̛̬̣̔̍̏. ʫ̦̔̌ ̨̯ ̦̜̌Ͳ
Финландия
и Кем
която презентира
обучителните
модули
на
програма- ̸̛̭̯̦̌
ʦ̴̡̨̨̛̛̬̥̯̖̦̬̱̥̖̪̪̭̦̌̌̌̍̔̌ʺ̸̨̛̖̥̬̦̱̥̭̻̯̬̱̦̌̔̌̔̚
ʦ̴̡̨̨̛̛̬̥̯̖̦̬̱̥̖̪̪̭̦̌̌̌̍̔̌ʺ̨̛̖̥̬̦̱̥̭̻̯̬̱̦̌̔̌̔̚
та
Beyond Access за библиотечни мениджъри в Нигерия.
В рамките на форума бе подписан Меморандум за сътрудничество с АфриканBeyondAccesṣ̸̨̛̛̛̛̛̯̖̦̥̖̦̙̻̬̌̍̍̔̏̚ʻ̛̛̖̬̐́.
BeyondAccesṣ̸̨̛̛̛̛̛̯̖̦̥̖̦̙̻̬̌̍̍̔̏̚ʻ̛̛̖̬̐́.
̨̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̯̖̬̖̭̦̯̖̭̖̭̪̬̖̭̯̦̱̭̣̱̬̪̬̯̯̭̖̯̔̌̏̏̐̔̍̌̏̌ʥ̛̻̣̬̐̌́.ʧ̨̛̣̥̦̯̖̬̖̭́
̸̶̶̶̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̣̯̖̦̯̖̭̦̭̯̯̱̌̍̍̌̌(AfLIA)
̸̶̶̶̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̣̯̖̦̯̖̭̦̭̯̯̱̌̍̍̌̌(AfLIA)
ската
федерация на библиотечните асоциации и институции (AfLIA)



ʦ̴̡̨̨̛̛̬̥̯̖̦̬̱̥̖̪̪̭̦̌̌̌̍̔̌ʺ̨̖̥̬̦̱̥̌̔̌̚

̵̡̨̛̛̛̪̬̖̪̬̖̭̯̖̦̯̖̯̔̏̌̌̔̌̏̚ʺ̛̬̦̖̌̌ʸ̛̛̦̣̔̍̌̔ʶ̖̥ʽ̶̨̛̛̛̛̛̛̭̱̖̯̖̦̖̦̬̯̖̯̐̏̔̏̌̏̚
̸̶̶̶̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̣̯̖̦̯̖̭̦̭̯̯̱̌̍̍̌̌(AfLIA)
̡̛̥̬̖̯̦̌̐̌ ̦̌ ̸̨̛̛̛̣̯̖̦̯̖̍̍ ̛̱̭̣̱̐ ̻̏̏ ˇ̛̛̦̣̦̌̔́ ̛
̸̨̛̛̱̯̖̣̦̯̖̍ ̨̛̥̱̣̔ ̦̌ ̨̪̬̬̥̯̐̌̌̌
BeyondAccesṣ̸̨̛̛̛̛̛̯̖̦̥̖̦̙̻̬̌̍̍̔̏̚ʻ̛̛̖̬̐́.





Форумът
представи
тенденциите
в развитието
на
нови услуги,̦̌
свързани
с навлиˇ̨̬̱̥̻̯
ˇ̨̬̱̥̻̯
̛̪̬̖̭̯̔̌̏
̛̪̬̖̭̯̔̌̏
̶̛̛̯̖̦̖̦̯̖̔
̶̛̛̯̖̦̖̦̯̖̔
̌̚
̨̛̦̣̦̖̯̌̌̏̌̚̚
̨̛̦̣̦̖̯̌̏̌̚
̨̛̦̦̯̖̌̏
̨̛̦̯̖̏
̵̨̨̛̛̯̖̦̣̐
̵̨̨̨̛̛̛̯̖̦̣̺̖̭̯̖̦̯̖̐̏̏̍̏
̨̛̺̖̭̯̖̦̯̖̍̏
зането на съвременните технологии в работата на обществените библиотеки.

̸̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̣̯̖̭̻̬̦̯̭̯̬̯̖̦̣̯̖̦̯̖̱̭̣̱̬̙̦̯̖̍̍̏̌̏̌̌̏̌̍̍̐̌̐̌̔̌̚̚̚.
̸̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̣̯̖̭̻̬̦̯̭̯̬̯̖̦̣̯̖̦̯̖̱̭̣̱̬̙̦̯̖̍̍̏̌̏̌̌̏̌̍̍̐̌̐̌̔̌̚̚̚.

През 2017 г. Форумът за първи път включи и две обучителни сесии. Библиотечни
ʿ̬̖̚2017̐.ˇ̸̸̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̬̱̥̻̯̪̻̬̪̻̯̣̖̱̯̖̣̦̭̖̭̌̏̏̀̔̏̍̚.ʥ̸̶̨̛̛̛̛̛̛̣̯̖̦̭̪̖̣̭̯̍̌
ʿ̬̖̚2017̐.ˇ̸̸̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̬̱̥̻̯̪̻̬̪̻̯̣̖̱̯̖̣̦̭̖̭̌̏̏̀̔̏̍̚.ʥ̸̶̨̛̛̛̛̛̛̣̯̖̦̭̪̖̣̭̯̍̌
специалистиʪ̨̡̣̯̌̔.1ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖1
от цялата страна имаха възможност да повишат своите знания и
̨̯
̶̨̯̣̯́̌̌
̶̣̯́̌̌
̭̯̬̦̌̌
̵̛̭̯̬̦̥̌̌̌̌
̵̛̥̌̌
̨̨̻̥̙̦̭̯̏̚
̨̨̻̥̙̦̭̯̏̚
̔̌
̨̛̪̹̯̔̌̏̌
̨̛̪̹̯̏̌
̨̛̭̯̖̏
̛̦̦̌́̚
̛̦̦̌́̚
̛̛̛̱̥̖̦́
̛̱̥̖̦́̌̚
̨̬̬̯̦̖̌̌̌̍̏̌̚̚
̨̛̛̬̬̯̦̖̌̌̍̏̌̚
умения
за разработване
и управление
на проекти,
както и̨̛̭̯̖̏
за
онлайн
маркетинг,
налагане
и управление
на марката
на
библиотеката.
̛̱̪̬̣̖̦̖̌̏
̛̱̪̬̣̖̦̖̌̏
̦̌
̨̡̛̦̪̬̖̯̌,
̨̡̛̪̬̖̯,
̡̡̨̯̌
̡̡̨̯̌
̛̛
̌̚
̨̦̣̜̦̌̌̚
̨̡̛̦̣̜̦̥̬̖̯̦̌̌̐,
̡̛̥̬̖̯̦̌̐,̦̣̦̖̌̌̐̌
̛̛̛̦̣̦̖̱̪̬̣̖̦̖̌̌̐̌̌̏
̛̱̪̬̣̖̦̖̦̌̏̌
̡̦̥̬̯̌̌̌̌
̡̥̬̯̦̌̌̌̌
̦̌

̨̡̛̛̣̯̖̯̍̍̌̌.
̨̡̛̛̣̯̖̯̍̍̌̌.









Националният
форум
пред заинтересованите страни голямата и
ʦ̙̖̦̌
ʦ̶̡̙̖̦̖̦̯̌̌
̶̡̖̦̯̌
̖̍
̨̖̪̭̯̖̦̍̌̏
̨̪̭̯̖̦̌̏
̵̻̬̱̏
̵̻̬̱̙̦̯̏̏̌̌̌
̙̦̯̏̌̌̌
̨̬̣́
̨̬̣̦́̌
̨̛̦̺̖̭̯̖̦̯̖̌̍̏
̨̛̺̖̭̯̖̦̯̖̍̏
̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍
̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍
̌̚
̌̚
̨̛̪̭̯̦̖̐̌
̨̛̪̭̯̦̖̐̌
̦̌
̦̌демонстрира
ˇ̨̬̱̥̻̯
̛̪̬̖̭̯̔̌̏
̶̛̛̯̖̦̖̦̯̖̔
̌̚ ̨̛̦̣̦̖̯̌̏̌̚
̦̌
̨̛̦̯̖̏
̵̨̨̛̛̯̖̦̣̐
̏ ̨̛̺̖̭̯̖̦̯̖̍̏
реално
работеща мрежа на Фондацията от обществени библиотеки.
ʻ̶̴̨̨̨̨̛̛̛̛̛̦̣̦̯̬̱̥̖̥̦̭̯̬̬̪̬̖̦̯̖̬̖̭̦̯̖̭̯̬̌̌́̔̌̔̌̏̌̚
ʻ̶̴̨̨̨̨̛̛̛̛̛̦̣̦̯̬̱̥̖̥̦̭̯̬̬̪̬̖̦̯̖̬̖̭̦̯̖̭̯̌̌́̔̌̔̌̏̌̚

̶̸̨̨̛̛̛̛̖̣̯̖̱̭̯̜̬̯̖̦̌̏̌̏̌̚̚ʽʽʻ.ʥ̶̡̨̛̛̛̛̖̹̖̪̬̖̭̯̖̦̭̱̯̬̦̪̯̖̦̣̔̌̏̔̌̌̌,̡̨̨̛̜̯̥̯̌
̶̸̨̨̛̛̛̛̖̣̯̖̱̭̯̜̬̯̖̦̌̏̌̏̌̚̚ʽʽʻ.ʥ̶̡̨̛̛̛̛̖̹̖̪̬̖̭̯̖̦̭̱̯̬̦̪̯̖̦̣̔̌̏̔̌̌̌,̡̨̨̛̜̯̥̯̌
̸̨̡̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̣̯̖̭̻̬̦̯̭̯̬̯̖̦̣̯̖̦̯̖̱̭̣̱̬̙̦̯̖̍̍̏̌̏̌̌̏̌̍̍̐̌̐̌̔̌̚̚̚.
̥̬̖̙̦̌̌ˇ̶̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̦̯̯̺̖̭̯̖̦̣̯̖̔̌́̌̍̏̍̍–̨̪̬̯̦̬̌̽
̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍̍
̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍̍ ̌̚
̌̚ ̛̛̬̯̖̌̏̚
̛̛̬̯̖̌̏̚ ̦̌
̦̌ ̨̨̨̣̣̦̯̐̍̌
̨̨̨̣̣̦̯̐̍̌ ̨̨̛̬̦̖̍̌̏̌̚
̨̨̛̬̦̖̍̌̏̌̚ ̛̛ ̌̚
̌̚ ̨̨̪̬̖̭̯̦̖̯̔̌̏́
̨̨̪̬̖̭̯̦̖̯̔̌̏́
̦̌
̦̌диалога от миналогодишния форум за модернизиране на
Той̥̬̖̙̦̌̌ˇ̶̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̦̯̯̺̖̭̯̖̦̣̯̖̔̌́̌̍̏̍̍–̨̛̪̬̯̦̬̌̽
успешно
продължи

обществените библиотеки в България и новата им роля за приобщаване на бъл̡̨̛̛̛̛̛̛̥̦̭̯̬̯̦̖̣̖̯̬̦̦̱̭̣̱̌̔̌̏̐,̸̸̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̪̬̖̜̪̯̦̦̭̯̻̪̦̪̖̖̬̙̦̌̏̐̌̔̔̏̐̌̔̌̚.
̡̨̛̛̛̛̛̛̥̦̭̯̬̯̦̖̣̖̯̬̦̦̱̭̣̱̌̔̌̏̐,̸̸̡̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̪̬̖̜̪̯̦̦̭̯̻̪̦̪̖̖̬̙̦̌̏̐̌̔̔̏̐̌̔̌̚.
ʿ̬̖̚2017̐.ˇ̸̸̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̬̱̥̻̯̪̻̬̪̻̯̣̖̱̯̖̣̦̭̖̭̌̏̏̀̔̏̍̚.ʥ̸̶̨̛̛̛̛̛̛̣̯̖̦̭̪̖̣̭̯̍̌
гарските
граждани към проспериращото информационно общество на 21 в.
ʥ̵́̌
ʥ̵̛̪̬̖̭̯̖̦́̌̔̌̏
̨̛̛̪̬̖̭̯̖̦̬̔̌̏̔̍
̨̛̛̛̬̪̬̥̖̬̔̍
̛̛̪̬̥̖̬̦̌
̨̨̦̪̬̯̦̬̭̯̌̌̽̏
̨̨̛̪̬̯̦̬̭̯̭̭̬̱̌̽̏̔̐
̶̛̛̛̛̛̬̱̦̭̯̯̱̔̐,
̶̛̛̛̛̦̭̯̯̱,̡̨̨̛̯
̡̨̨̛̯
̱̯̻̬̙̯̏̔̌̏̌
̱̯̻̬̙̯̏̔̌̏̌
˃̨̜
˃̨̜
̨̱̭̪̖̹̦
̨̱̭̪̖̹̦ ̨̛̪̬̻̣̙̔
̨̛̪̬̻̣̙̔ ̨̛̣̔̌̐̌
̨̛̣̔̌̐̌ ̨̯
̨̯ ̨̨̛̛̛̥̦̣̹̦̌̐̔́
̨̨̛̛̛̥̦̣̹̦̌̐̔́ ̴
ʻ̶̴̨̨̨̛̛̛̛̦̣̦̯̬̱̥̖̥̦̭̯̬̬̪̬̖̦̯̖̬̖̭̌̌́̔̌̔̌̚
̨̯ ̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍
̶̣̯́̌̌
̭̯̬̦̌̌
̵̛̥̌̌
̨̨̻̥̙̦̭̯̏̚
̔̌
̨̛̪̹̯̏̌Партньори
̨̛̭̯̖̏
̛̦̦̌́̚
̌̚ ̨̬̬̯̦̖̌̌̍̏̌̚
̛ ABC Design
̨̛̺̖̭̯̖̦̯̖̍̏
̨̛̺̖̭̯̖̦̯̖̍̏
̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍
̡̨̯̌
̸̡̨̨̛̛̯̱̯̖̣̦̌̍
̸̨̛̛̱̯̖̣̦̍
̶̨̖̦̯̬̖̏
̶̴̶̨̨̨̛̛̛̛̛̖̦̯̬̖̦̬̥̦̦̏̌
̴̶̨̨̛̛̛̦̬̥̦̦̌
̶̨̛̛̪̭̬̖̦̔
̶̨̛̛̪̭̬̖̦̔
̛̪̬
̛̪̬ ̛ ̛̱̥̖̦́
на Националния
форум бяха СУ „Св.
Климент
Охридски”,
̨̛̺̖̭̯̖̦̯̖̍̏
̨̛̺̖̭̯̖̦̯̖̍̏
̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍
̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍
̏̏
ʥ̛̻̣̬̐̌́
ʥ̛̻̣̬̐̌́
̨̛̛̦̯̏̌̌
̨̛̦̯̥̏̌̌
̨̛̥̬̣́
̨̬̣́̚
and
Communication,
Фондация
BCause
в
помощ
на
благотворителността.
̛̱̪̬̣̖̦̖̌̏ ̦̌ ̨̡̛̪̬̖̯, ̡̡̨̯̌ ̛ ̌̚ ̨̦̣̜̦̌ ̡̛̥̬̖̯̦̌̐,̥̬̖̙̦̌̌ˇ̶̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̦̯̯̺̖̭̯̖̦̣̯̖̔̌́̌̍̏̍̍–
̦̣̦̖̌̌̐̌ ̛ ̛̱̪̬̣̖̦̖̌̏ ̦̌ ̡̥̬̯̌̌̌ ̦̌
̶̨̨̨̛̛̛̦̥̬̦̖̦̬̯̯̖̬̯̦̣̌̌̌̌̍̌̍̌̍̌̚.
̶̨̨̨̛̛̛̦̥̬̦̖̦̬̯̯̖̬̯̦̣̌̌̌̌̍̌̍̌̍̌̚.

̨̡̛̛̣̯̖̯̍̍̌̌.
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̴̶̡̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̬̙̦̻̥̪̬̭̪̖̬̬̺̯̦̬̥̦̦̺̖̭̯̦̐̌̔̌̌̌̍̏̌
̴̶̡̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̬̙̦̻̥̪̬̭̪̖̬̬̺̯̦̬̥̦̦̺̖̭̯̦̐̌̔̌̌̌̍̏̌
Медийни
партньори бяха БНТ, БНР, INVESTOR Media Group, сайтовете - Аз чета,
Детски книги, Под моста, Kafene.bg, Cineboom, и в. Стандарт.

˃̨̜ ̨̱̭̪̖̹̦ ̨̛̪̬̻̣̙̔ ̨̛̣̔̌̐̌ ̨̯ ̨̨̛̥̦̣̌̐

…..ˉ̴̡̨̨̛̛̛̛̛̯̯̭̦̥̯̬̱̥̌̌…..
ʦ̙̖̦̌ ̶̡̖̦̯̌ ̖̍ ̨̪̭̯̖̦̌̏ ̵̻̬̱̏ ̙̦̯̏̌̌̌ ̨̬̣́ ̦̌…..ˉ̴̡̨̨̛̛̛̛̛̯̯̭̦̥̯̬̱̥̌̌…..
̨̛̺̖̭̯̖̦̯̖̍̏
̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍ ̌̚ ̨̛̪̭̯̦̖̐̌ ̦̌
̨̛̺̖̭̯̖̦̯̖̍̏
̏ ʥ̛̻̣̬̐̌́
̛ ̨̦̯̏̌̌
ʦ̶̸̨̨̛̛̛̛̖̣̯̖̱̭̯̜̬̯̖̦̌̏̌̏̌̚̚ʽʽʻ.ʥ̶̡̨̛̛̛̛̖̹̖̪̬̖̭̯̖̦̭̱̯̬̦̪̯̖̦̣̔̌̏̔̌̌̌,̡̨̨̛̜̯̥̯̌
̸̡̛̣̯̖̣̦̯̌̀̌̌̚за̸̭̯̌
̦̌ ʻ̶̨̛̦̣̖̦̌̌
̴̨̬̱̥ библиотеки
„ʥ̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍
̦̖̭̔“̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍
2017  ̸̶̛̛̱̭̯̦̯̖̌
̭̖
Застъпничество
мрежата
от обществени
ʿ̨̛̬̯̦̬̌̽
ʿ̨̛̬̯̦̬̦̌̽̌
̦̌ʻ̶̨̛̛̦̣̦̌̌́
ʻ̶̴̨̨̛̛̦̣̦̬̱̥̌̌́
̴̵̨̬̱̥̍́̌
̵̍́̌ˁ˄
ˁ˄„ˁ̏.
„ˁ̏.ʶ̛̣̥̖̦
ʶ̛̣̥̖
̵̨̛̛̖̦̍̔̌
̨̡̨̨̣
̨̛̥̦̖̦̖̯,
̸̖
̨̭̥̌
̭
̨̛̛̖̦̖̦̯̖̍̔
̛̛̱̭̣́
̦̌
̸̡̛̛̭̏
̨̛̪̬̯̦̬̌̽
̻̏̏
̴̶̡̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̬̙̦̻̥̪̬̭̪̖̬̬̺̯̦̬̥̦̦̐̌̔̌̌̌̍
̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍̍ ̌̚ ̛̛̬̯̖̌̏̚ ̦̌ ̨̨̨̣̣̦̯̐̍̌ ̨̨̛̬̦̖̍̌̏̌̚
̛ ̌̚ ̨̨̪̬̖̭̯̦̖̯̔̌̏́ ̦̌

Communication,ˇ̶̨̛̦̔̌́BCausę̨̨̨̛̪̥̺̦̣̯̬̯̖̣̏̌̍̌̐̏
Communication,ˇ̶̨̛̦̔̌́BCausę̨̨̨̛̪̥̺̦̣̯̬̯̖̏̌̍̌̐̏
ˇ̶̨̛̦̯̔̌́̌, ̡̨̛̯̦̭̯̌̏ ̨̯ ̭̯̬̦̌̌ ̦̌ ̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍̍ ̛ ̨̡̪̬̖̪̔̌ ̨̯ ̭̯̬̦̌̌ ̦̌ ̶̖̦̯̬̣̦̯̌̌̌ ̛

Национален форум „Библиотеките днес
„В процеса на дигитализация на
библиотечните фондове е необходимо
цялото богатство на библиотеките да бъде
представено по подходящ за младите хора
начин, така че то да е интересно за тях и да
осигурява бърз достъп до знание.“
Румен Радев,
Президент на Република България

„Обществените библиотеки в цяла Европа са
много важен и решаващ фактор за развитието
на дигиталните умения и място, където милиони граждани от различни възрасти и статуси
могат да получат достъп до информация и
интернет. Библиотеките са необходима връзка
между знанието и технологиите. В дигитализирания свят на глобални комуникации трябва
непрекъснато да се усъвършенстваме, да трупаме нови умения, без значение от възрастта ни и
социалното положение или образование. Модерната библиотека е място, в което съчетаваме
общуването с обмена на опит и знания, и където
създаваме нови контакти.” Ева Майдел (Паунова),
Евродепутат от ЕНП
„След успешното провеждане на форума
през 2016 г. и след анализ на вашите мнения,
ние членовете на УС решихме, че трябва да
направим всичко възможно този форум, които
е най-голям по своята форма за обществените
библиотеки да стане ежегоден”.
Гинка Чавдарова, член на УС на ФГББ

„Във Фондацията си партнират НСОРБ,
ББИА, СНЧ, както и МК, МТИТС и Фонд
13 века България. Ние работим с всички
заинтересовани страни за развитието на
обществените библиотеки като съвременни
центрове на знание, култура и информация,
които са в полза на всеки един гражданин и за
обществото като цяло.“
Спаска Тарандова,
Изпълнителен директор на ФГББ
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„Все по-често чувам „Библиотеката ме
направи това, което съм в момента.“ И това
е обещанието, което ни дават библиотеките
– да бъдат част от човешкия живот във всеки
един момент.
Дарън Хорнер, Старши ръководител на програма “Глобални библиотеки”
във фондация „Бил и Мелинда Гейтс”

„Библиотеките са местата, където
всичко се случва и където всички искат
да бъдат видени, че присъстват. В
Африка е престижно да те срещнат в
библиотеката…“
Джон Цебе, Президент на Африканска
федерация на библиотечните асоциации и
институции (AfLIA)

„Помислете за това какви партньори има
вашата библиотека сега и кои биха могли
да бъдат вашите нови партньори.“
Мариане Линдблад, директор на обществената библиотека в Порнаинен, Финландия

„Достъпът до информация е основно човешко
право и в Африка, особено в малките населени
места библиотеките са надежден партньор в
подкрепа на развитието.“
Кем Осуигве, Председател на Секцията за
публични библиотеки, AfLIA

„В новия държавен бюджет за 2018 г., който
вече бе приет на първо четене, средствата за
читалищните и регионалните библиотеки са
увеличени с 14,5%., които ще бъдат инвестирани
в повишаване на заплатите и обогатяване на
библиотечните фондове.“
Д-р Емилия Милкова, член на комисията по
културата и медиите, Народно събрание

„Министерството на културата ще
продължи да подкрепя усилията за промени,
касаещи оптимизирането на работата на
обществените библиотеки за по-пълното
отговаряне на изискванията на съвременния
потребител на информация.“
Амелия Гешева, Заместник-министър на
културата

„България предстои да инвестира в следващите
четири години почти 1 милиард евро в
образователната система. Специален
акцент и фокус има върху дигиталните
технологии и върху дигиталната грамотност.
Библиотеките могат да се включат с проекти,
свързващи тяхната дейност с приоритетите
в образованието. Аз вярвам, че бъдещето е не
само на технологичните революции, но и на
духовните революции и вие от библиотеките
сте част от това бъдеще и в двете
направления.“
Деница Сачева, Заместник-министър на
образованието и науката

„За да оцелее българската библиотека трябва
да се промени. Липсата на пространство
е проблем и заради неудобствата за
потребителите, и заради недобрата
възможност за съхранение на книжния фонд.
Ограниченото финансиране на библиотеките
води до ниско заплащане на персонала,
невъзможност за привличане на квалифицирани
млади служители, лоша поддръжка на
пространствата и невъзможност за
осигуряване на нови ресурси.“
Ивалина Симеонова социологическа агенция ЕСТАТ

„Възможна реформа на финансирането на
библиотеките е на базата на показатели за
качество и резултат вместо субсидирана
численост.“
Петър Ганев, старши икономист - Институт
за пазарна икономика

„Освен с европейската нормативна уредба
българското законодателство, свързано с
библиотеките, трябва да бъде ревизирано в
посока да помага за изпълнението на тяхната
мисия в новите технологични и обществени
условия. Знанието вече не се осъществява на
традиционен носител и правопропорционално
на това се наблюдава увеличение на заемането
на електронни книги в страните членки.“
Михаил Бояджиев, член на УС на ФГББ

„Необходимо е да се приеме Национална
стратегия за развитие на обществените
библиотеки, въз основа на която да се реформира
библиотечната система. В Стратегията
трябва да се определят съвременните функции,
които ще има обществената библиотека, как
ще се осигури тяхното изпълнение – финансово,
кадрово, материално-техническа база, ресурси, и
как ще се оптимизира мрежата от обществени
библиотеки.“
Ваня Грашкина, ръководител на екипа за
националното изследване

„Обществените библиотеки са включени
в проект „Трансформация на модела на
административното обслужване“. Те могат
да бъдат центрове и посредник при заявяване
на електронни административни услуги от
гражданите.“
Красимир Божанов, Министерски съвет,
дирекция „Модернизация на администрацията"

Застъпнически инициативи на ФГББ

15

ʻ̶̨̨̨̛̛̛̛̦̣̦̥̖̙̱̦̬̦̪̬̯̦̬̭̯̌̌̔̌̔̌̽̏̌
ʻ̶̸̶̨̨̛̛̛̛̦̣̦̣̯̖̦̭̖̥̌̌̌̍̍̌̔̌

ʻ̶̨̨̨̛̛̛̛̦̣̦̥̖̙̱̦̬̦̪̬̯̦̬̭̯̌̌̔̌̔̌̽̏̌
ˇʧʥʥ
̖̍ ̨̪̬̯̦̬̌̽ ̦̌ ʥ̡̻̣̬̭̯̐̌̌̌ ̸̨̨̛̛̣̯̖̦̍̍Ͳ̴̶̨̨̛̛̦̬̥̦̦̌̌ ̶̶̨̛̛̭̌̌́  ̏ ̨̨̛̛̬̦̬̦̖̯̐̌̌̚
̦̌
12Ͳ̯̌ ʻ̶̨̛̦̣̦̌̌̌ ̸̨̛̛̣̯̖̦̍̍̌ ̶̛̭̖̥̔̌ ̨̪̔ ̨̦̭̣̌̔̏ „ʥ̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍ ̏ ̨̡̪̬̖̪̔̌ ̦̌
ʻ̶̸̶̨̨̛̛̛̛̦̣̦̣̯̖̦̭̖̥̌̌̌̍̍̌̔̌
̸̨̨̨̛̛̛̱̭̯̜̯̬̯̖̏̌̏̚”,̴̶̨̡̨̨̛̛̛̯̬̯̣̦̦̌̌̌9̥̜̬̌̏̐̌̔ˁ̴̨̛́.
ˇʧʥʥ ̖̍ ̨̪̬̯̦̬̌̽ ̦̌ ʥ̡̻̣̬̭̯̐̌̌̌ ̸̨̨̛̛̣̯̖̦̍̍Ͳ̴̶̨̨̛̛̦̬̥̦̦̌̌ ̶̶̨̛̛̭̌̌́  ̏ ̨̨̛̛̬̦̬̦̖̯̐̌̌̚
Национална
библиотечна седмица
̦̌ 12Ͳ̯̌ ʻ̶̨̛̦̣̦̌̌̌ ̸̨̛̛̣̯̖̦̍̍̌ ̶̛̭̖̥̔̌ ̨̪̔ ̨̦̭̣̌̔̏ „ʥ̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍ ̏ ̨̡̪̬̖̪̔̌ ̦̌
ˁ̶̨̨̡̨̛̛̪̖̣̖̦̭̯̦̯̬̦̖̯̖̌̐̌̏̌̍̐Ͳ̙̌ʪ̨̦̌ˌ̛̜̻̬̔,̛̪̬̖̖̦̯̦̔̌̚ˁ̴̶̨̛̖̯̦̯̖̖̬̦̏̏̌̌̔̌́̌
ФГББ бе партньор на Българската библиотечно-информационна асоциация в
Спаска Тарандова, изпълнителен директор на ФГББ и члена УС на ББИА и Анета
̸̨̨̨̛̛̛̱̭̯̜̯̬̯̖̏̌̏̚”,̴̶̨̡̨̨̛̛̛̯̬̯̣̦̦̌̌̌9̥̜̬̌̏̐̌̔ˁ̴̨̛́.
̸̨̛̛̛̣̯̖̦̯̖̍̍
̶̶̨̛̛̛̭̌̌
̛ ̶̛̛̛̛̦̭̯̯̱
/IFLA/. ʦ
̨̡̨̛̯̬̦̖̯̏̌
̸̛̱̭̯̖̌
̨̛̦̬̦̌̔
организирането
на 12-та Национална
библиотечна седмица
под надслов „БибДончева,
преподавател̵̖̏̌̚
в катедрата
Библиотечно-информационни
науки и куллиотеките в подкрепа
на устойчивото
развитие”, открита
официално̛
на̶̨̛̛̺̖̭̯̖̦̍̏,
9 май
турна политика
в СУ „Св.
Климент
Охридски”
и член на УС на ББИА взеха участие
̛̛̪̬̖̭̯̯̖̣̔̌̏,
̨̛̖̬̖̪̱̯̯̏̔̌,
̶̨̛̛̛̪̣̯
̨̨̛̱̭̯̖̦̔
̭̻̭
̨̛̦̖̯̏̌̚
„̶̨̛̛̪̭̣̦̌
в град София. ˁ̶̨̨̡̨̛̛̪̖̣̖̦̭̯̦̯̬̦̖̯̖̌̐̌̏̌̍̐Ͳ̙̌ʪ̨̦̌ˌ̛̜̻̬̔,̛̪̬̖̖̦̯̦̔̌̚ˁ̴̶̨̛̖̯̦̯̖̖̬̦̏̏̌̌̔̌́̌
в предаването „Библиотеката” на БНТ, в което те говориха за съвременното със̨̡̛̛̛̦̣̯̖̯̖̌̍̍”.
на българските̵̖̏̌̚
библиотеки
и ролята̨̛̦̬̦̌̔
им при изпълнението на целите за
̸̨̛̛̛̣̯̖̦̯̖̍̍ ̶̶̨̛̛̛̭̌̌ ̛ ̶̛̛̛̛̦̭̯̯̱ /IFLA/. ʦтояние
̨̡̨̛̯̬̦̖̯̏̌
̸̛̱̭̯̖̌

Национални и международни партньорства

Специален гост на откриването бе г-жа Дона Шийдър, президент на Световнаустойчиво развитие.
та федерация на
библиотечните асоциации
и институции
/IFLA/. В откриването
̛̛̪̬̖̭̯̯̖̣̔̌̏,
̨̛̖̬̖̪̱̯̯̏̔̌,
̶̨̛̛̛̪̣̯
̛ ̶̨̛̛̺̖̭̯̖̦̍̏, ̨̨̛̱̭̯̖̦̔ ̭̻̭ ̨̛̦̖̯̏̌̚ „̶̨̛̛̪̭̣̦̌
взеха участие народни представители, евродепутати, политици и обществени̨̡̛̛̛̦̣̯̖̯̖̌̍̍”.
ци, удостоени със
званието „посланици на библиотеките”.



ХХVII научна национална конференция
„Библиотеките – национална
̨̛̺̖̭̯̖̦̍̏, ̛̪̬̣̥̖̦̯̬̦̌̌̌, ̶̨̛̛̦̦̣̦̌̌,
идентичност и многообразие"

„ʦ ̨̭̖̯̖̦̏̏ ̥̺̌̌̍ ̸̨̪̖̖̏ ̨̯ 1 320 000

̸̡̛̛̖̥̦̌̌̔, ̸̛̦̱̦̌, ̸̛̛̛̱̣̺̦ ̛ ̶̛̛̭̪̖̣̦̌ ̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍ ̨̛̭̱̬̯̐́̏̌ ̴̶̨̛̛̦̬̥̯̌́̌ ̛
ФГББ бе съорганизатор на ХXVII национална научна конференция „Библиоте„В световен
мащаб
повече
1 320
000 обществени,
парламентарни,
„ʦ
̨̭̖̯̖̦̏̏
̥̺̌̌̍
̸̨̪̖̖̏
̨̯
1 ̡̛̭̖̏.
320 000
̨̛̺̖̭̯̖̦̍̏,
̛̪̬̣̥̖̦̯̬̦̌̌̌,
̶̨̛̛̦̦̣̦̌̌,
̛̱̥̖̦̯́̌
̯́от̔̌
̻̖̍̔
̨̪̣̦̏̌̌̚
̨̯
˃̨̏̌
̛̐ките
̛̪̬̌̏
̨̨̨̭̖̦̍
̵̨̨̛̛̦̖̥̍̔
̌̚ ̸̡̛̛̭̏
̏ се проведе на 8 – 9
– национална
идентичност
и многообразие”,
която
национални, академични, научни, училищни и специални библиотеки
юни 2017 г. в̨̛̭̱̬̯̐́̏̌
София. В рамките̴̶̨̛̛̦̬̥̯̌́̌
на конференцията акцент
̸̡̛̛̖̥̦̌̌̔,
̸̛̛̛̱̣̺̦
̛ ̶̛̛̭̪̖̣̦̌
̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍
̛ бе поставен на опаз̡̛̛̛̯̣̦̖̔̐̌́̏.“ʪ̨̦̌ˌ̛̜̻̬̔
осигуряват
информацията и̸̛̦̱̦̌,
уменията тя
да бъде ползвана
от всеки.
и представянето на книжовното културно наследство, намиращо се в
Това ги прави
особено необходими
всички̨̪̣̦̏̌̌̚
в дигиталния
век.“̡̛̭̖̏. ˃̨̏̌ ̛̐ ването
̛̱̥̖̦̯́̌
̯́ ̔̌за̻̖̍̔
̨̯
̛̪̬̌̏ ̨̨̨̭̖̦̍ ̵̨̨̛̛̦̖̥̍̔ ̌̚ ̸̡̛̛̭̏ ̏
библиотеките като инструмент за съхраняване на националната идентичност.
ʻ̶̨̛̦̣̦̯̌̌̌̌
̸̨̛̛̣̯̖̦̍̍̌
̶̛̭̖̥̔̌
̪̬̖̚
2017
̖̍
̨̪̭̖̯̖̦̏̌
̨̡̨̨̛̹̬̯
Дона Шийдър
Бяха засегнати̦̌
въпроси,
свързани̨̨̪̖̭̯̦̖̏́̏̌
с дигитализация и̦̌
създаването на онлайн
̡̛̛̛̯̣̦̖̔̐̌́̏.“ʪ̨̦̌ˌ̛̜̻̬̔
ресурси като средство
за достъп и популяризиране
̨̨̛̻̥̙̦̭̯̯̖̏̚ ̦̌ ̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍̍ ̔̌ ̨̛̪̹̯̏̌̏̌ ̴̨̨̛̛̦̬̥̬̦̭̯̯̌̌
̦̌ ̛̬̙̦̯̖̐̌̔̌
̌̚ ̶̛̖̣̯̖на
̌̚книжовното културно
наследство, за̦̌
краеведската
дейност
и ролята й за̦̌
съхраняване на националНационалната библиотечна
седмица̸̨̛̛̣̯̖̦̍̍̌
през 2017 г. бе посветена
на широкото
опо- ̖̍ ̨̪̭̖̯̖̦̏̌
ʻ̶̨̛̦̣̦̯̌̌̌̌
̶̛̭̖̥̔̌
̪̬̖̚ 2017
̨̡̨̨̛̹̬̯
̨̨̪̖̭̯̦̖̏́̏̌
ната идентичност.
вестяване на̸̵̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̱̭̯̜̯̬̯̖̪̬̦̖̭̯̯̦̯̪̻̣̦̖̦̖̏̌̏̔̌̔̌̌́̚̚̚.
възможностите на библиотеките да повишават информираността
̦̌ ̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍̍
̔̌ ̨̛̪̹̯̏̌̏̌
на гражданите ̨̨̛̻̥̙̦̭̯̯̖̏̚
за целите за устойчивото
развитие и да допринесат
за тяхното̴̨̨̛̛̦̬̥̬̦̭̯̯̌̌ ̦̌ ̛̬̙̦̯̖̐̌̔̌ ̌̚ ̶̛̖̣̯̖ ̌̚
В пленарните сесии бяха представени също съвременни концепции: за ролята
изпълнение. ʿ̶̸̨̨̨̨̛̛̛̛̯̦̣̯̖̦̯̺̦̭̯̖́̌̌̍̍̌̌̍̚,̸̴̶̵̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̖̭̯̻̪̻̯̦̬̥̖̦̖̥̱̭̣̖̔̔̌́̍̔̏̌̚
̸̵̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̱̭̯̜̯̬̯̖̪̬̦̖̭̯̯̦̯̪̻̣̦̖̦̖̏̌̏̔̌̔̌̌́̚̚̚.
и функциите на библиотеките в глобализиращия се свят; за мястото на биб̸̡̛̛̭̏
̌̚до̸̨̨̨̛̱̭̯̜̯̏
̛̛̬̯̖̌̏̚.лиотеките
ʥ̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍
̭̌ ̦̖ общества;
̨̭̥̌ ̶̨̛̛̪̯̖̦̣̦̌
Позицията на̨̛̪̭̯̦̖̐̌
библиотечната̦̌
общност
е, че̶̛̖̣
достъпът
информация е необхов мултикултурните
за развитието на иновативни библиʿ̶̸̨̨̨̨̛̛̛̛̯̦̣̯̖̦̯̺̦̭̯̖́̌̌̍̍̌̌̍̚,̸̴̶̵̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̖̭̯̻̪̻̯̦̬̥̖̦̖̥̱̭̣̖̔̔̌́̍̔̏̌̚
димо условие̨̛̪̬̯̦̬̌̽
за
постигане на
всички
цели за устойчивото
Библиотеуслуги; за ̦̌
приноса
на ̶̛̖̣
библиотеките
в образованието
и научните из̦̌
̛̪̬̯̖̣̭̯̯̌̏̏̌̌,
̯̖развитие.
̸̖̖̏ ̨̛̪̬̦̭̯̔̌́
̌̚отечни
̨̨̛̪̭̯̦̖̯̐̌
17Ͳ̯̖
̦̌ ʽʽʻ,
̡̨̯̌
ките са не само̨̛̪̭̯̦̖̐̌
потенциални партньори
на
правителствата,
те
вече
допринасят
̦̌ ̸̡̛̛̭̏ ̶̛̖̣ ̌̚ ̸̨̨̨̛̱̭̯̜̯̏ ̛̛̬̯̖̌̏̚.следвания.
ʥ̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍ ̭̌ ̦̖ ̨̭̥̌ ̶̨̛̛̪̯̖̦̣̦̌
̨̨̨̪̭̯̦̦́
̛̬̹̬̯̌́̏̌̚
̛ ̨̨̬̦̬̯̌̍̌́̏̌̚̚
за постигането
на 17-те цели
на ООН, като постоянно
разширяват и ̨̛̭̯̖̏
разноо- ̛̱̭̣̱̐ ̛ ̨̛̪̬̬̥̐̌. ʥ̡̛̻̣̬̭̯̖̐̌ ̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍
̨̛̪̬̯̦̬̌̽
̦̌ ̛̪̬̯̖̣̭̯̯̌̏̏̌̌,
̯̖ ̸̖̖̏
̨̛̪̬̦̭̯̔̌́
̌̚В̨̨̛̪̭̯̦̖̯̐̌
̦̌ 17Ͳ̯̖ ̶̛̖̣ ̦̌ ʽʽʻ, ̡̨̯̌
бразяват своите
услуги и програми.
Българските библиотеки
трябва
да бъдат
рамките на конференцията Елка Златева, експерт „Програми и проекти”
̸̶̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̯̬̻̯̣̖̦̦̦̣̦̬̖̦̣̦̯̖̪̣̦̖̬̯̖́̍̏̌̔̌̍̔̌̏̀̏̌̌́̐̌̌̏̌̌̏̚̚,̸̡̨̨̛̬̖̯̺̖̚
включени в националния
и регионалните
планове
за развитие, чрез които
ще се ̛̱̭̣̱̐
представи
програмите
и проектите на̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍
ФГББ в подкрепа на библиотеките.
̨̨̨̪̭̯̦̦́
̛̬̹̬̯̌́̏̌̚
̛ ̨̨̬̦̬̯̌̍̌́̏̌̚̚
̨̛̭̯̖̏
̛ ̨̛̪̬̬̥̐̌.
ʥ̡̛̻̣̬̭̯̖̐̌
изпълнява Програма
2030 на ООН у нас.
̛̭̖̪̻̣̦́̏̌̚ʿ̨̬̬̥̐̌̌2030̦̌ʽʽʻ̱̦̭̌.
̸̶̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̯̬̻̯̣̖̦̦̦̣̦̬̖̦̣̦̯̖̪̣̦̖̬̯̖́̍̏̌̔̌̍̔̌̏̀̏̌̌́̐̌̌̏̌̌̏̚̚,̸̡̨̨̛̬̖̯̺̖̚
Сборникът с докладите от конференцията можете да откриете тук
̛̭̖̪̻̣̦́̏̌̚ʿ̨̬̬̥̐̌̌2030̦̌ʽʽʻ̱̦̭̌.
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ˁ̡̪̭̌̌ ˃̨̬̦̌̌̔̏̌, ̛̛̪̻̣̦̯̖̣̖̦̚ ̡̨̛̬̖̯̬̔
̦̌ ˇʧʥʥ ̛ ̸̣̖̦̌ ˄ˁ ̦̌ ʥʥʰʤ ̛ ʤ̦̖̯̌ ʪ̸̨̦̖̏̌,

Национални
и ̡̯̖̬̯̌̔̌̌
международни
партньорства
̨̪̬̖̪̯̖̣̔̌̏̌
̏
ʥ̸̨̨̛̛̣̯̖̦̍Ͳ̴̶̨̨̛̛̛̦̬̥̦̦̌
̡̛̦̱̌˄ˁ
̛ ̦̌
̡̱̣̯̱̬̦̌
̨̡̛̛̪̣̯̌
̏ ˁ˄ „ˁ̏.
ˁ̡̪̭̌̌ ˃̨̬̦̌̌̔̏̌,
̛̛̪̻̣̦̯̖̣̖̦̚
̡̨̛̬̖̯̬̔
̦̌ ˇʧʥʥ ̛ ̸̣̖̦̌
ʥʥʰʤ ̛
ʤ̦̖̯̌ ʪ̸̨̦̖̏̌,
̨̪̬̖̪̯̖̣̔̌̏̌ ̏ ̡̯̖̬̯̌̔̌̌ ʥ̸̨̨̛̛̣̯̖̦̍Ͳ̴̶̨̨̛̛̛̦̬̥̦̦̌ ̡̛̦̱̌ ̛ ̡̱̣̯̱̬̦̌ ̨̡̛̛̪̣̯̌ ̏ ˁ˄ „ˁ̏.
ʶ̛̣̥̖̦̯ʽ̵̡̛̛̬̭̔”̸̛̣̖̦̦̌˄ˁ̦̌ʥʥʰʤ̵̸̨̛̖̱̭̯̖̪̬̖̦̖̯̏̌̌̏̔̌̏̌̚„ʥ̨̡̛̛̣̯̖̯̍̌̌”̦̌ʥʻ˃,̏
ʶ̛̣̥̖̦̯ʽ̵̡̛̛̬̭̔”̸̛̣̖̦̦̌˄ˁ̦̌ʥʥʰʤ̵̸̨̛̖̱̭̯̖̪̬̖̦̖̯̏̌̌̏̔̌̏̌̚„ʥ̨̡̛̛̣̯̖̯̍̌̌”̦̌ʥʻ˃,̏

̸̴̶̨̨̛̛̣̯̖̦̯̭̖̬̯̣̭̯̍̍̌̌̌́̏́.ʦ̵̨̛̛̛̪̬̣̖̣̦̭̖̭̭̻̌̌̍́̌̍

̛̜̦̔̌̌̚ ̦̌ ̛̱̭̣̱̐, ̨̨̛̦̭̯̯̖̏ ̏ ̵̨̨̛̛̯̖̦̣̯̖̐ ̛ ̵̨̨̯̦̯́
ʽ̯ 11 ̨̔ 14 ̛̦̀ 2017 ̐. ̐Ͳ̙̌ ˁ̡̪̭̌̌ ˃̨̬̦̌̌̔̏̌, ̛̛̪̻̣̦̯̖̣̖̦̚ ̛̬̔
̨̛̭̻̬̦̖̯̍̌
̛ ̛̦̣̌̌̌̚ ̦̌ ̛̦̦̔̌
̸̛̦̱̭̯̖̌̌
̯̦̍̌̌̌̏̌̚
̶̛̛̛̛̭̪̖̣̬̦̌̌̚
̵̖̦̏̌̌̚
̴̶̡̨̛̦̖̬̖̦̯́̌Nex
̡̖̭̪̖̬̯„ʿ̨̛̬̬̥̐̌
Ͳ ̡̛̣̦ ̛ ̛ ̨̡̛̪̬̖̯”
Qr ̡̨̔
̴̡̖̜̭̱̍
̶̛̭̯̬̦̌
̵̻̬̱̏
̵̨̨̨̛̦̖̥̭̯̯̍̔̌
̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍̍
̔̌ ̻̯̍̔̌
̏ ̡̦̖̪̬̖̻̭̦̯̌
Първа дарителска кампания на ФГББ
Международна
конференция
Next ̸̛̱̭̯̖̌
Library,
ʪ̛̦̌́.
ʦ
̴̶̡̨̛̦̖̬̖̦̯́̌
̵̖̏̌̚
̦̌̔
350
̪̬̖̭̯̔
https://www.facebook.com/events/415250312173889/
Орхус,
Дания
̨̨̛̛̛̬̯̦̯̖̱̭̣̱̭̻̥̖̭̯̦̌̏̏̌̏̐̏̚.˄̸̶̵̨̛̛̭̯̦̯̖̭̖̪̦̌̌̌̌̚̚
̛̛̦̖̪̬̯̖̣̭̯̖̦̌̏̏ ̶̨̛̛̛̬̦̐̌̌̚, ̛̛̛̱̦̖̬̭̯̖̯̏ ̛ ̛̦̖̭̍̚ ̡̨̥
От 2 до 23 април 2017 г. Фондация „Глобални библиотеки – България“ съвместно със Сдружението на градски читални организира дарителска кампания за
̨̨̡̛̛̦̯̭̬̦̣̯̖̯̏̌̌̐̌̔̌̌̍̍̌̌,̡̨̨̨̨̯̖̬̪̣̙̖̦̦́̌̌̌̚3000
̸̴̶̨̨̛̛̣̯̖̦̯̭̖̬̯̣̭̯̍̍̌̌̌́̏́.ʦ̵̨̛̛̛̛̪̬̣̖̣̦̭̖̭̭̻̖̦̌̌̍́̌̍̔
От
11 до 14 юни 2017
Тарандова, изпълнителен
директор и г-жа
набиране на книги за библиотеките в страната. ʧ̣̦̯̌̏̌̌ ̶̖̣ ̦̌ ̡̛̥̪̦̯̌̌́̌
̖̍г. г-жа
̔̌Спаска
̨̡̛̪̬̖̪̔
̨̨̨̯̦̖̯̍̐̌́̏̌
̭ ̡̛̖̯̭̔ ̡̦
Елка Златева, експерт „Програми и проекти” взеха участие в конференцията
̛̜̦̔̌̌̚
̦̌
̛̱̭̣̱̐,
̨̨̛̦̭̯̯̖̏
̏
̵̨̨̛̛̯̖̦̣̯̖̐
̛
̛̪̬
̸̸̶̨̡̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̯̯̦̖̭̯̪̦̯̬̦̦̯̖̣̯̖̌̌̌̌̔̍̍̚.ʥ́
Next Library в DOKK1
гр. Орхус, Дания.̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍
В конференцията участваха
над 350 ̵̨̨̯̦̯́
̶̡̨̡̛̛̣̖ ̦̌ ̸̛̛̛̯̣̺̦̯̖̌
̛ ̨̡̛̛̺̦̭̍
̏ ̭̯̬̦̯̌̌̌
̛ ̨̪
̯
представители на библиотеки, неправителствени организации, университети
̨̛̭̻̬̦̖̯̍̌
̛ ̛̦̣̌̌̌̚
̦̌в ̛̦̦̔̌
̦̌ ̯̍̌̌̌̚
̦̌
̶̛̛̛̛̭̪̖̣̬̦̌̌̚
̴̨̭̯
̶̸̨̛̛̛̯̣̭̯̬̣̦̦̪̬̣̖̦́̏́̏̌̌̌̏́̚.
и
бизнес
компании,
които
работят
библиотечната
сфера
от
цял
свят.
В
па̨̭̯̻̪̔̌ ̛ ̛̦̯̖̬̖̭̌ ̨̔ ̭̻̬̖̥̖̦̦̏̌ ̛̣̯̖̬̯̱̬̌̌ ̌̚ ̶̖̔̌. ʽ̨̭̦̖̦̏ ̶̡̌

ралелни
бяха обсъдени съвременните
тенденции
дизайна на
услуги,
̵̻̬̱̏сесии
̵̨̨̨̛̦̖̥̭̯̯̍̔̌
̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍̍
̔̌в ̻̯̍̔̌
̏ ̡̦̖̪̬̖̻̭̦̯̌̌
̡̨̥

новостите в технологиите и тяхното приложение в библиотеките, събирането
̵̨̡̛̛̪̭̯̖̦̻̬̱̦̯̖̦̜̌̏̏̐̌̌̚Ͳ̡̛̥̣̌Ͳ̨̯0̨̔5Ͳ̨̛̹̦̻̬̭̯̐̔̌̏̌̚,̌̔̌̚
и̨̨̛̛̛̬̯̦̯̖̱̭̣̱̭̻̥̖̭̯̦̌̏̏̌̏̐̏̚.˄̸̶̵̨̛̛̛̭̯̦̯̖̭̖̪̦̭̦̌̌̌̌̌̚̚
анализа на данни на базата на специализирани софтуери. Основният акцент
бе върху необходимостта библиотеките да бъдат в непрекъсната комуникация
̶̵̸̸̸̡̨̨̨̨̡̡̛̛̛̛̛̛̦̖̯̯̬̥̦̦̣̦̭̯̬̖̪̬̺̦̖̻̥̭̖̯̦̦̌̔̌̌̌̌̍̌̏̌̏̌̌̚
̨̨̡̛̛̦̯̭̬̦̣̯̖̯̏̌̌̐̌̔̌̌̍̍̌̌,̡̨̨̨̨̯̖̬̪̣̙̖̦̦́̌̌̌̚30000̡̏.
с общността и да развиват новите услуги съвместно. Участниците се запознаха

и̸̸̶̨̡̨̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̭̯̯̯̦̖̭̯̪̦̯̬̦̦̯̖̣̯̖̌̌̌̌̔̍̍̚.ʥ̵̪̬́̌
с начина на функциониране на новата сграда на библиотеката, която е раз-

положена на 30 000 кв. м. и съчетава много услуги, част от които не са типични
ʿ̵̨̛̭̯̥̖̌̏ ̛̭ ̌̚ ̶̖̣
̔̌ ̭̻̖̬̖̥̍
̨̨̛̭̯̜̦̭̯̦
̡̛̖̯̭̔
̛̛̦̔̌́̚ ̏
за
традиционните
библиотеки.1000
Бяха презентирани
добри практики
от цял свят
̶̸̨̛̛̛̯̣̭̯̬̣̦̦̪̬̣̖̦́̏́̏̌̌̌̏́̚.
в различни направления.
̶̨̡̡̛̛̛̛̣̖̥̦̙̦̪̬̦̪̬̖̥̖̭̖̐̌̌̌̚̚:2̛̪̬̣̌Ͳʺ̨̛̖̙̱̦̬̦̖̦̦̔̌̔́̔
̛̪̬̣̌
Ͳ̶̛̭̯̬̦̯̌̌̌
ˁ̨̖̯̖̦̏̏
̶̛̖̦̭̯̬̦̯̔̌̌̌
̦̌ ̡̛̦̯̐̌̌
̨̡̨̨̯̬̭̯̌̏ ̨̪̬̌̏. ʯ̌ ̦̹̌̌ ̦̜̌Ͳ
   ͲͲͲ ̡̛̣̦
̡̛̣̦
̡̛̣̦
Qr
Qr ̡̨̔
̡̨̔
̡̨̛̔
̦̌
̦̌
̦̌
̴̡̖̜̭̱̍
̴̡̖̜̭̱̍
̴̡̖̜̭̱̍
̶̛̭̯̬̦̯̌̌̌
̶̛̭̯̬̦̯̌̌̌
̦̌
̦̌ ̡̛̥̪̦̯̌̌́̌
̡̛̥̪̦̯̌̌́̌
̡̛̥̪̦̯̌̌́̌
 Ͳ̛̛̛ Qr
̡̛̣̦
Qr
̡̨̔
̦̌ ̦̌
̴̡̖̜̭̱̍
̦̌ ̡̛̛̥̪̦̯̌̌́̌
https://www.facebook.com/events/415250312173889/
https://www.facebook.com/events/415250312173889/
https://www.facebook.com/events/415250312173889/
Главната
цел
на
кампанията
бе
да
подкрепи
обогатяването
с
детски
книги
на
https://www.facebook.com/events/415250312173889/
̨̛̪̭̯̦̯̐̌̌
̨̺̖ ̨̡̨̨̣ ʦ̡̛̖̣̖̦̔, ̌ ̡̻̥ 5 ̥̜̌ ̨̛̣̬̖̦̖̍̌̐̔̌ ̦̌ ̛̛̱̭̣́
библиотечните
колекции
на ̖̍
читалищните
и общински
библиотеки
в̡̛̛̦̐
страната
ʧ̣̦̯̌̏̌̌
ʧ̣̦̯̌̏̌̌
ʧ̣̦̯̌̏̌̌
̶̖̣
̶̖̣
̶̖̣
̦̌
̦̌
̦̌
̡̛̥̪̦̯̌̌́̌
̡̛̥̪̦̯̌̌́̌
̡̛̥̪̦̯̌̌́̌
̖̍
̖̍
̔̌
̔̌
̔̌
̨̡̛̪̬̖̪̔
̨̡̛̪̬̖̪̔
̨̡̛̪̬̖̪̔
̨̨̨̯̦̖̯̍̐̌́̏̌
̨̨̨̯̦̖̯̍̐̌́̏̌
̨̨̨̯̦̖̯̍̐̌́̏̌
̡̛̭̭̖̯̭̔
̡̛̭̖̯̭̔
̡̛̖̯̭̔
̡̛̛̦̐
̡̛̛̦̐
̦̌
̦̌
̦̌
̸̨̛̛̛̣̯̖̦̯̖̍̍
̸̨̛̛̛̣̯̖̦̯̖̍̍
̸̨̛̛̛̣̯̖̦̯̖̍̍

и по този начин да повиши достъпа и интереса до съвременна литература за
̶̡̨̡̛̛̣̖
̶̡̨̡̛̛̣̖
̶̡̨̡̛̛̣̖
̦̌
̦̌
̦̌
̸̛̛̛̯̣̺̦̯̖̌
̸̛̛̛̯̣̺̦̯̖̌
̸̛̛̛̯̣̺̦̯̖̌
̛̛̛
̨̡̛̛̺̦̭̍
̨̡̛̛̺̦̭̍
̨̡̛̛̺̦̭̍
̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍
̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍
̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍
̏̏̏
̭̯̬̦̯̌̌̌
̭̯̬̦̯̌̌̌
̭̯̬̦̯̌̌̌
̨̨̨̛̛̯̦̖̯̍̐̌́̏̌
̛
̨̪
̨̪
̨̪
̨̛̯̚
̨̛̯̚
̨̛̯̚
̸̛̦̦̌
̸̛̦̦̌
̸̛̦̦̌
̔̌
̔̌
̔̌
̨̛̛̪̹̏
̨̛̛̪̹̏
̨̛̛̪̹̏
̸̨̡̨̬̜̦̯̥̖̯̯̍̌̌̌̌,̡̛̛̭̻̬̦̥̪̦̯̍̌̏̌̌́̌,̖2617!
ʧ̣̦̯̌̏̌̌
̦̌в ̡̛̥̪̦̯̌̌́̌
̖̍
̔̌върху
̨̡̛̪̬̖̪̔
̭ ̡̛̖̯̭̔ ̡̛̛̦̐ ̦̌ ̸̨̛̛̛̣̯̖̦̯̖̍̍
деца. Основен̶̖̣
акцент
кампанията бе поставен
книгите за
най-малки
̨̭̯̻̪̔̌
̨̭̯̻̪̔̌
̨̭̯̻̪̔̌
̛̛̛
̛̦̯̖̬̖̭̌
̛̦̯̖̬̖̭̌
̛̦̯̖̬̖̭̌
̨̔
̨̔
̨̔
̭̻̬̖̥̖̦̦̏̌
̭̻̬̖̥̖̦̦̏̌
̭̻̬̖̥̖̦̦̏̌
̛̣̯̖̬̯̱̬̌̌
̛̣̯̖̬̯̱̬̌̌
̛̣̯̖̬̯̱̬̌̌
̌̚
̌̚
̌̚
̶̖̔̌.
̶̖̔̌.
̶̖̔̌.
ʽ̨̭̦̖̦̏
ʽ̨̭̦̖̦̏
ʽ̨̭̦̖̦̏
̶̡̖̦̯̌
̶̡̖̦̯̌
̶̡̖̦̯̌
̦̌
̦̌
̦̌
̡̛̥̪̦̯̌̌́̌
̡̛̥̪̦̯̌̌́̌
̡̛̥̪̦̯̌̌́̌
̖̍
̖̍
̖̍

- от 0 до 5-годишна възраст, за да се поощри развитието на децата като хармо̶̡̨̡̛̛̣̖
̦̌ ̸̛̛̛̯̣̺̦̯̖̌ ̛ ̨̡̛̛̺̦̭̍ ̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍ ̏ ̭̯̬̦̯̌̌̌
̛ ̨̪ ̨̛̯̚
̔̌ ̨̛̛̪̹̏
̵̨̡̛̛̪̭̯̖̦̻̬̱̦̯̖̦̜̌̏̏̐̌̌̚Ͳ̡̛̥̣̌Ͳ̨̯0̨̔5Ͳ̨̛̹̦̻̬̭̯̐̔̌̏̌̚,̨̨̨̛̛̛̭̖̪̺̬̬̯̖̯̌̔̌̌̏̚̚
̵̨̡̛̛̪̭̯̖̦̻̬̱̦̯̖̦̜̌̏̏̐̌̌̚Ͳ̡̛̥̣̌Ͳ̨̯0̨̔5Ͳ̨̛̹̦̻̬̭̯̐̔̌̏̌̚,̨̨̨̛̛̛̭̖̪̺̬̬̯̖̯̌̔̌̌̏̚̚
̵̨̡̛̛̪̭̯̖̦̻̬̱̦̯̖̦̜̌̏̏̐̌̌̚Ͳ̡̛̥̣̌Ͳ̨̯0̨̔5Ͳ̨̛̹̦̻̬̭̯̐̔̌̏̌̚,̨̨̨̛̛̛̭̖̪̺̬̬̯̖̯̌̔̌̌̏̚̚
ʦ ̨̪ ̬̖̥̖̏
̦̌ ̸̛̦̦̌
̴̶̨̨̨̛̛̣̦̯̌
̨̡̛̯̬̦̖̏̌ ̨̛̬̖̦̣̦̐̌̌ ̛̛̣̍̍
нични
личности, чрез приобщаване към света на книгите и знанието.
̶̵̸̸̸̡̨̨̨̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̖̯̯̬̥̦̦̣̦̭̯̬̖̪̬̺̦̖̻̥̭̖̯̦̦̯̖̦̦̖̯̌̔̌̌̌̌̍̌̏̌̏̌̌̐̌̚̚.
̶̵̸̸̸̡̨̨̨̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̖̯̯̬̥̦̦̣̦̭̯̬̖̪̬̺̦̖̻̥̭̖̯̦̦̯̖̦̦̖̯̌̔̌̌̌̌̍̌̏̌̏̌̌̐̌̚̚.
̶̵̸̸̸̡̨̨̨̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̖̯̯̬̥̦̦̣̦̭̯̬̖̪̬̺̦̖̻̥̭̖̯̦̦̯̖̦̦̖̯̌̔̌̌̌̌̍̌̏̌̏̌̌̐̌̚̚.
ˋ̛̯ʤ̣̦˔̯̌
̏
ʧ̡̬̭̯̌̔̌̌
̛̬̦̐̌̔̌
̖̍
̛̛̭̻̬̯̖̣̦̯̍̌́
̡̪̱̦̯ ̦̌ ̡̥̪̦̌̌
̨̭̯̻̪̔̌ ̛ ̛̦̯̖̬̖̭̌ ̨̔ ̭̻̬̖̥̖̦̦̏̌ ̛̣̯̖̬̯̱̬̌̌ ̌̚ ̶̖̔̌.̴̶̨̨̛̛̣̦̌
ʽ̨̭̦̖̦̏ ̶̡̖̦̯̌
̦̌
̡̛̥̪̦̯̌̌́̌
̖̍
̨̯ EIFL (ǭȓȍȒȚȘȖȕȕȈ ǰȕȜȖȘȔȈȞȐȧ ǯȈ ǩȐȉȓȐȖȚ
Поставихме си за цел да съберем 1000 стойностни детски издания в периода
ʿ̵̨̛̭̯̥̖̌̏
ʿ̵̨̛̭̯̥̖̌̏
ʿ̵̨̛̭̯̥̖̌̏
̛̭
̛̭
̛̭
̌̚
̌̚
̌̚
̶̖̣
̶̖̣
̶̖̣
̔̌
̔̌
̔̌
̭̻̖̬̖̥̍
̭̻̖̬̖̥̍
̭̻̖̬̖̥̍
1000
1000
1000
̨̨̛̭̯̜̦̭̯̦
̨̨̛̭̯̜̦̭̯̦
̨̨̛̭̯̜̦̭̯̦
̡̛̖̯̭̔
̡̛̖̯̭̔
̡̛̖̯̭̔
̛̛̦̔̌́̚
̛̛̦̔̌́̚
̛̛̦̔̌́̚
̏
̏
̏
̨̛̪̖̬̔̌
̨̛̪̖̬̔̌
̨̛̪̖̬̔̌
̥̖̙̱̔
̥̖̙̱̔
̥̖̙̱̔
̯̔̏̌̌
̯̔̏̌̌
̯̔̏̌̌
̵̨̡̛̛̪̭̯̖̦̻̬̱̦̯̖̦̜̌̏̏̐̌̌̚Ͳ̡̛̥̣̌Ͳ̨̯0̨̔5Ͳ̨̛̹̦̻̬̭̯̐̔̌̏̌̚,̨̨̨̛̛̛̭̖̪̺̬̬̯̖̯̌̔̌̌̏̚̚
̨̛̛̬̯̖̣̔,̸̵̡̨̨̡̡̡̡̛̛̛̛̛̛̛̯̭̖̣̥̪̦̯̭̻̬̦̖̦̖̯̭̦̏̀̌̏̌̌́̌̌̍̌̌̔̐̚
между двата големи книжни празника през месеца:
2 април - Международния
̨̪̦̖̌̏̌̚ ̦̌ ̨̡̨̣̦̯̌̌ ̭̬̖̔̌. ʥ̡̱̬̭̯̐̌̌̌ ̨̡̛̛̣̯̖̍̍̌
̭̣̱̌̚

̶̨̡̡̛̛̛̛̣̖̥̦̙̦̪̬̦̪̬̖̥̖̭̖̐̌̌̌̚̚:2̛̪̬̣̌Ͳʺ̨̡̡̛̛̖̙̱̦̬̦̖̦̦̖̯̭̯̦̔̌̔́̔̌̔̌̌̐̌,̛23
̶̨̡̡̛̛̛̛̣̖̥̦̙̦̪̬̦̪̬̖̥̖̭̖̐̌̌̌̚̚:2̛̪̬̣̌Ͳʺ̨̡̡̛̛̖̙̱̦̬̦̖̦̦̖̯̭̯̦̔̌̔́̔̌̔̌̌̐̌,̛23
̶̨̡̡̛̛̛̛̣̖̥̦̙̦̪̬̦̪̬̖̥̖̭̖̐̌̌̌̚̚:2̛̪̬̣̌Ͳʺ̨̡̡̛̛̖̙̱̦̬̦̖̦̦̖̯̭̯̦̔̌̔́̔̌̔̌̌̐̌,̛23
ден на детската книга и 23 април - Световен ден на книгата и авторското право.
̶̵̸̸̸̡̨̨̨̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̖̯̯̬̥̦̦̣̦̭̯̬̖̪̬̺̦̖̻̥̭̖̯̦̦̯̖̦̦̖̯̌̔̌̌̌̌̍̌̏̌̏̌̌̐̌̚̚.
̛̪̬̣̌
̛̪̬̣̌
̛̪̬̣̌
Ͳ
Ͳ
ˁ̨̖̯̖̦̏̏
Ͳ
ˁ̨̖̯̖̦̏̏
ˁ̨̖̯̖̦̏̏
̖̦̔
̖̦̔
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̦̌
̦̌
̦̌
̡̛̦̯̐̌̌
̡̛̦̯̐̌̌
̡̛̦̯̐̌̌
̛
̛
̛
̨̡̨̨̯̬̭̯̌̏
̨̡̨̨̯̬̭̯̌̏
̨̡̨̨̯̬̭̯̌̏
̨̪̬̌̏.
̨̪̬̌̏.
̨̪̬̌̏.
ʯ̌
ʯ̌
ʯ̌
̦̹̌̌
̦̹̌̌
̦̹̌̌
̦̜̌Ͳ̨̣̥̐́̌
̦̜̌Ͳ̨̣̥̐́̌
̦̜̌Ͳ̨̣̥̐́̌
̨̬̭̯̌̔,
̨̬̭̯̌̔,
̨̬̭̯̌̔,
̯́
̯́
̯́
̖̍
̖̍
̖̍
В
по
време
на
официалното
откриване
регионална
библиотека
“Пейо
К.
Яво̸̡̛̛̬̯̯̌̌̚ʤ̣̦˔̸̵̨̨̛̛̛̛̛̯̱̭̯̯̥̣̖̪̣̯̦̣̖̯̭̻̯̌̌̏̌̌̏̍̌̌̍̌̍̌̍̚̚̚
За наша най-голяма радост, тя бе постигната още около
Великден, а към 5 май,
̸̨̛̛̯̣̖
̛̬̌̌̔̚
̨̭̯̏́̌
̨̦̏̌ ̨̨̬̯̖̣̦̍̌̏̌̌̚
̨̪̬̬̥̐̌̌, ̨̦̭̌
ров”
получи
официално
от EIFL (Електронна̨̡̛̯̬̦̖̏̌
Информация За̨̛̬̖̦̣̦̐̌̌
Библиотеките) ̨̡̛̛̣̯̖̍̍̌
̨̛̪̭̯̦̯̐̌̌
̨̛̪̭̯̦̯̐̌̌
̨̛̪̭̯̦̯̐̌̌
̨̺̖
̨̺̖
̨̺̖
̨̡̨̨̣
̨̡̨̨̣
ʦ̡̛̖̣̖̦̔,
ʦ̡̛̖̣̖̦̔,
ʦ̡̛̖̣̖̦̔,
̌̌̌
̡̻̥
̡̻̥
̡̻̥
555
̥̜̌
̥̜̌
̥̜̌
̨̛̣̬̖̦̖̍̌̐̔̌
̨̛̣̬̖̦̖̍̌̐̔̌
̨̛̣̬̖̦̖̍̌̐̔̌
̦̌
̦̌
̦̌
̛̛̱̭̣̯́̌
̛̛̱̭̣̯́̌
̛̛̱̭̣̯́̌
̦̌
̦̌
̦̌
̸̡̛̛̭̏,
̸̡̛̛̭̏,
̨̺̯̍̌̌
̨̺̯̍̌̌
̨̺̯̍̌̌
ʦ
̨̪
̬̖̥̖̏
̦̌ ̴̶̨̨̨̛̛̣̦̯̌
благодарение
на̨̡̨̨̣
усилията
на всички,
общата
бройка
на томчетата,
събрани
в̸̡̛̛̭̏,
наградата
за
иновации
в
опазване
на
околната
среда.
Бургаската
библиотека
ʿ̵̨̛̭̯̥̖̌̏
̛̭ ̌̚ ̶̖̣ ̔̌ ̛̭̻̖̬̖̥̯̖̯̻̬̍̌ˁ̴̴̵̨̡̨̛̛̛̜̭̣̬̥̦̌̌́,̨̨̛̛̭̱̬̖̦̯̐ˇʧʥʥ̛ˁ̨̛̬̱̙̖̦̖̯̬̔̌̐̚
1000 ̨̨̛̭̯̜̦̭̯̦ ̡̛̖̯̭̔
̛̛̦̔̌́̚
̏ ̨̛̪̖̬̔̌
̥̖̙̱̔
̯̔̏̌̌
̸̨̡̨̬̜̦̯̥̖̯̯̍̌̌̌̌,̡̛̛̭̻̬̦̥̪̦̯̍̌̏̌̌́̌,̖2617!
̸̨̡̨̬̜̦̯̥̖̯̯̍̌̌̌̌,̡̛̛̭̻̬̦̥̪̦̯̍̌̏̌̌́̌,̖2617!
̸̨̡̨̬̜̦̯̥̖̯̯̍̌̌̌̌,̡̛̛̭̻̬̦̥̪̦̯̍̌̏̌̌́̌,̖2617!
̭̬̖̔̌.
˃́ ̭̖
̛̬̍̌̌̚
̦̌
̨̨̛̪̣̦̖̯̏̌̚̚
̦̌ 3D ̛̪̬̦̯̖̬,
̨̪̬̖̭̯̔
кампанията,
е 2617!
̴̶̨̨̛̛̣̦̌
̨̯
EIFL
(ǭȓȍȒȚȘȖȕȕȈ
ǰȕȜȖȘȔȈȞȐȧ
ǯȈ ǩȐȉȓȐȖȚȍȒȐȚȍ
заслужи
престижното
международно
отличие заради
своята нова образова̶̨̡̡̛̛̛̛̣̖̥̦̙̦̪̬̦̪̬̖̥̖̭̖̐̌̌̌̚̚:2̛̪̬̣̌Ͳʺ̨̡̡̛̛̖̙̱̦̬̦̖̦̦̖̯̭̯̦̔̌̔́̔̌̔̌̌̐̌,̛23
ˋ̛̯ʤ̣̦˔̯̌
ˋ̛̯ʤ̣̦˔̯̌
ˋ̛̯ʤ̣̦˔̯̌̏̏̏ʧ̡̬̭̯̌̔̌̌
ʧ̡̬̭̯̌̔̌̌
ʧ̡̛̬̭̯̬̦̌̔̌̌̐̌̔̌
̛̬̦̐̌̔̌
̛̬̦̖̐̌̔̌̍
̖̍
̛̛̖̭̻̬̯̖̣̦̯̍̍̌́
̛̛̭̻̬̯̖̣̦̯̍̌́
̡̛̛̭̻̬̯̖̣̦̯̪̱̦̯̍̌́
̡̪̱̦̯
̡̪̱̦̯̦̌
̦̌
̡̛̦̥̪̦̯̌̌̌́̌.
̡̛̥̪̦̯̌̌́̌.
̡̛̥̪̦̯̌̌́̌.ʦ̸̡̛̛̭
ʦ̸̡̛̛̭
ʦ̸̡̛̛̭
̶̖̔̌
̶̖̔̌
̶̖̔̌
̛
̛
̛
телна програма,̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍
насочена към опазване
на околната среда.
Тя се базира на из- ̦̌ ̨̛̦̯̖̏
„ʧ̨̛̣̣̦̍̌
– ʥ̛̻̣̬̐̌́“.
ʿ̨̛̬̣̦̖̯̌̐̌
ЧитАлнЯта в Градската градина бе събира̨̪̦̖̌̏̌̚
̦̌
̨̡̨̣̦̯̌̌ ̭̬̖̔̌.
ʥ̡̱̬̭̯̐̌̌̌
̨̡̛̛̣̯̖̍̍̌ ̛̭̣̱̙̌̚ ̪̬
̨̛̛̬̯̖̣̔,̸̵̡̨̨̡̡̡̡̛̛̛̛̛̛̛̯̭̖̣̥̪̦̯̭̻̬̦̖̦̖̯̭̦̏̀̌̏̌̌́̌̌̍̌̌̔̐̚,̸̵̨̛̛̪̣̱̖̪̣̯̦̌̍̌̚
̨̛̛̬̯̖̣̔,̸̵̡̨̨̡̡̡̡̛̛̛̛̛̛̛̯̭̖̣̥̪̦̯̭̻̬̦̖̦̖̯̭̦̏̀̌̏̌̌́̌̌̍̌̌̔̐̚,̸̵̨̛̛̪̣̱̖̪̣̯̦̌̍̌̚
̨̛̛̬̯̖̣̔,̸̵̡̨̨̡̡̡̡̛̛̛̛̛̛̛̯̭̖̣̥̪̦̯̭̻̬̦̖̦̖̯̭̦̏̀̌̏̌̌́̌̌̍̌̌̔̐̚,̸̵̨̛̛̪̣̱̖̪̣̯̦̌̍̌̚
ползването
3D принтер, предоставен
̛̪̬̣̌
Ͳ ˁ̨̖̯̖̦̏̏
̖̦̔
̦̌ деца
̡̛̦̯̐̌̌
̛ ̨̡̨̨̯̬̭̯̌̏ ̨̪̬̌̏. ʯ̌
̦̹̌̌ на
̦̜̌Ͳ̨̣̥̐́̌
̨̬̭̯̌̔,безвъзмездно
̯́ ̖̍ от Фондация „Глобални
телният
пункт
на кампанията.
Всички
и
̶̖̔̌
̔̌ ̛̭̻̬̯̍̌
̨̛̪̣̭̯̥̭̌̌̏
̶̨̛̯̪̻̌̔,
̡̨̨̛̯
̭̣̖̔
̨̯̏̌ ̛̍̏
̸̡̛̛̬̯̯̌̌̚ʤ̣̦˔̸̵̨̨̛̛̛̛̛̛̯̱̭̯̯̥̣̖̪̣̯̦̣̖̯̭̻̯̌̌̏̌̌̏̍̌̌̍̌̍̌̍́̏̚̚̚ˁ̸̨̡̡̛̛̯̣̦̱̣̖̦́
̸̡̛̛̬̯̯̌̌̚ʤ̣̦˔̸̵̨̨̛̛̛̛̛̛̯̱̭̯̯̥̣̖̪̣̯̦̣̖̯̭̻̯̌̌̏̌̌̏̍̌̌̍̌̍̌̍́̏̚̚̚ˁ̸̨̡̡̛̛̯̣̦̱̣̖̦́
̸̡̛̛̬̯̯̌̌̚ʤ̣̦˔̸̵̨̨̛̛̛̛̛̛̯̱̭̯̯̥̣̖̪̣̯̦̣̖̯̭̻̯̌̌̏̌̌̏̍̌̌̍̌̍̌̍́̏̚̚̚ˁ̸̨̡̡̛̛̯̣̦̱̣̖̦́
библиотеки
–̛̬̌̌̔̚
България“. ̨̭̯̏́̌
Прилагането
на новите
технологии вдъхновява
сто̸̨̛̛̯̣̖
̨̦̏̌
̨̨̬̯̖̣̦̍̌̏̌̌̚
̨̪̬̬̥̐̌̌,
̸̨̦̭̖̦̌̌
родители,
които се включиха в кампанията за
̨̛̪̭̯̦̯̐̌̌
̨̺̖
̨̡̨̨̣
ʦ̡̛̖̣̖̦̔,
̦̌ ̸̡̛̛̭̏,
̨̺̯̍̌̌
тици̦̌
деца̛̛̱̭̣̯́̌
да събират пластмасови
отпадъци,
които след това биват рецикли̛̯̖̯̻̬̌ˁ̴̴̵̨̡̨̛̛̛̜̭̣̬̥̦̌̌́,̨̨̛̛̭̱̬̖̦̯̐ˇʧʥʥ̛ˁ̸̨̡̛̛̛̛̬̱̙̖̦̖̯̬̭̯̣̦̔̌̐̌̔̌̚.
̛̯̖̯̻̬̌ˁ̴̴̵̨̡̨̛̛̛̜̭̣̬̥̦̌̌́,̨̨̛̛̭̱̬̖̦̯̐ˇʧʥʥ̛ˁ̸̨̡̛̛̛̛̬̱̙̖̦̖̯̬̭̯̣̦̔̌̐̌̔̌̚.
̛̯̖̯̻̬̌ˁ̴̴̵̨̡̨̛̛̛̜̭̣̬̥̦̌̌́,̨̨̛̛̭̱̬̖̦̯̐ˇʧʥʥ̛ˁ̸̨̡̛̛̛̛̬̱̙̖̦̖̯̬̭̯̣̦̔̌̐̌̔̌̚.
събиране
на детски
книги,
получиха
безплат- ̌ ̡̻̥ 5 ̥̜̌ ̨̛̣̬̖̦̖̍̌̐̔̌
̭̬̖̔̌.
˃́
̭̖
̛̬̍̌̌̚
̦̌
̨̨̛̪̣̦̖̯̏̌̚̚
̦̌
3D
̛̪̬̦̯̖̬,
̨̪̬̖̭̯̖̦̔̌̏
̨̭̻̦̖̯̦̔̌̏̌̌̚3D̨̨̨̛̛̬̯̖̣̦̥̖̣̍̌̏̌̔̚.ʻ̸̨̬̯̖̪̣̱̌̐̌̔̌̌̍
рани и използвани за създаването на 3D образователни модели. От името на
ни карти за читАлнЯта и участваха в томбола
̸̨̡̨̬̜̦̯̥̖̯̯̍̌̌̌̌,̡̛̛̭̻̬̦̥̪̦̯̍̌̏̌̌́̌,̖2617!
библиотеката
наградата
бе получена
Спаска Тарандова.
„ʧ̨̛̣̣̦̍̌
̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍
– от
ʥ̛̻̣̬̐̌́“.
ʿ̨̛̬̣̦̖̯̌̐̌ ̦̌ ̨̛̦̯̖̏ ̵̨̯̖̦
за безплатни билети за събития в Столичния
ˁ̡̪̭̌̌˃̨̬̦̌̌̔̏̌.
куклен театър и Софийска филхармония, оси̶̖̔̌
̔̌
̛̭̻̬̯̍̌
̨̛̪̣̭̯̥̭̌̌̏
̶̨̛̯̪̻̌̔,
̡̨̨̛̯
̭̣̖̔ ̨̯̏̌ ̛̯̍̏̌ ̶̬̖
ˋ̛̯ʤ̣̦˔̯̌
̏
ʧ̡̬̭̯̌̔̌̌
̛̬̦̐̌̔̌
̖̍
̛̛̭̻̬̯̖̣̦̯̍̌́
̡̪̱̦̯
̦̌
̡̛̥̪̦̯̌̌́̌.
ʦ̸̡̛̛̭
̶̖̔̌
̛
Регионална
библиотека
гурени от ФГББ и Сдружението за градски
„Пейо Яворов” от Бурчитални.
̨̭̻̦̖̯̦̔̌̏̌̌̚3D̨̨̨̛̛̬̯̖̣̦̥̖̣̍̌̏̌̔̚.ʻ̸̨̨̬̯̖̪̣̱̖̦̌̐̌̔̌̌̍̌
̨̛̛̬̯̖̣̔,̸̵̡̨̨̡̡̡̡̛̛̛̛̛̛̛̯̭̖̣̥̪̦̯̭̻̬̦̖̦̖̯̭̦̏̀̌̏̌̌́̌̌̍̌̌̔̐̚,̸̵̨̛̛̪̣̱̖̪̣̯̦̌̍̌̚ гас е втората българска
библиотека, която поˁ̡̪̭̌̌˃̨̬̦̌̌̔̏̌.
̸̡̛̛̬̯̯̌̌̚ʤ̣̦˔̸̵̨̨̛̛̛̛̛̛̯̱̭̯̯̥̣̖̪̣̯̦̣̖̯̭̻̯̌̌̏̌̌̏̍̌̌̍̌̍̌̍́̏̚̚̚ˁ̸̨̡̡̛̛̯̣̦̱̣̖̦́
Книгите бяха изпратени или доставени от
лучава награда от EIFL.
партньорите в кампанията на обществените
̛̯̖̯̻̬̌ˁ̴̴̵̨̡̨̛̛̛̜̭̣̬̥̦̌̌́,̨̨̛̛̭̱̬̖̦̯̐ˇʧʥʥ̛ˁ̸̨̡̛̛̛̛̬̱̙̖̦̖̯̬̭̯̣̦̔̌̐̌̔̌̚.
През 2015 г. Регионал
библиотеки в страната.
Сайтът „Детски книги”
на библиотека „Любен
Каравелов” от Русе бе
наградена за своята
иновативна програма
за обучение на деца и
младежи по начална финансова грамотност със
средствата на съвременните технологии.

получи
книги
за
Пътуващите
сандъчета.
Опреʶ̛̛̦̯̖̐
ʶ̛̛̦̯̖̐
ʶ̛̛̦̯̖̐
̵̍́̌
̵̍́̌
̵̍́̌
̛̛̪̬̯̖̦̌̚
̛̛̪̬̯̖̦̌̚
̛̛̛̛̪̬̯̖̦̣̌̚
̛̛̣
̛̛̣
̨̛̭̯̖̦̔̌̏
̨̛̭̯̖̦̔̌̏
̨̛̭̯̖̦̔̌̏
̨̯
̨̯
̨̨̛̯̪̬̯̦̬̯̖̌̽
̨̛̪̬̯̦̬̯̖̌̽
̨̡̛̛̪̬̯̦̬̯̖̥̪̦̯̌̽̏̏̏̌̌́̌
̡̛̥̪̦̯̌̌́̌
̡̛̥̪̦̯̦̌̌́̌̌
̦̌
̨̛̦̺̖̭̯̖̦̯̖̌̍̏
̨̛̺̖̭̯̖̦̯̖̍̏
̨̛̺̖̭̯̖̦̯̖̍̏
делени заглавия бяха предоставени и на учи̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍
̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍
̨̡̛̛̛̣̯̖̭̯̬̦̯̍̍̏̏̏̌̌̌.
̭̯̬̦̯̌̌̌.
̭̯̬̦̯̌̌̌.ˁ̜̯̻̯̌
ˁ̜̯̻̯̌
ˁ̜̯̻̯̌„ʪ̡̛̖̯̭
„ʪ̡̛̖̯̭
„ʪ̡̡̛̛̛̖̯̭̦̐”
̡̛̛̦̐”
̡̛̛̦̐”̸̨̛̪̣̱
̸̨̛̪̣̱
̸̨̡̛̛̛̪̣̱̦̐
̡̛̛̦̐
̡̛̛̦̐̌̚
̌̚
̌̚ʿ̛̻̯̱̺̯̖̏̌
ʿ̛̻̯̱̺̯̖̏̌
ʿ̸̛̻̯̱̺̯̖̭̦̻̖̯̏̌̌̔̌.
̸̭̦̻̖̯̌̔̌.
̸̭̦̻̖̯̌̔̌.
лищни библиотеки.
ʽ̵̸̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̖̖̣̖̦̣̪̬̖̭̯̖̦̦̱̣̺̦̣̯̖̔̌̐̌̏́̍́̌̔̌̏̌̍̍̚.
ʽ̵̸̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̖̖̣̖̦̣̪̬̖̭̯̖̦̦̱̣̺̦̣̯̖̔̌̐̌̏́̍́̌̔̌̏̌̍̍̚.
ʽ̵̸̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̖̖̣̖̦̣̪̬̖̭̯̖̦̦̱̣̺̦̣̯̖̔̌̐̌̏́̍́̌̔̌̏̌̍̍̚.



ʶ̛̛̦̯̖̐ ̵̍́̌ ̛̛̪̬̯̖̦̌̚ ̛̛̣ ̨̛̭̯̖̦̔̌̏ ̨̯ ̨̛̪̬̯̦̬̯̖̌̽ ̏ ̡̛̥̪̦̌̌
̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍ ̏ ̭̯̬̦̯̌̌̌. ˁ̜̯̻̯̌ „ʪ̡̛̖̯̭ ̡̛̛̦̐”
̸̨̛̪̣̱ ̡̛̛̦̐ ̌̚ ʿ

ʽ̵̸̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̖̖̣̖̦̣̪̬̖̭̯̖̦̦̱̣̺̦̣̯̖̔̌̐̌̏́̍́̌̔̌̏̌̍̍̚.










ʺ̴̶̨̡̨̛̖̙̱̦̬̦̦̖̬̖̦̔̌̔̌́NextLibrary,ʽ̵̬̱̭,ʪ̛̦̌́
ʺ̴̶̨̡̨̛̖̙̱̦̬̦̦̖̬̖̦̔̌̔̌́NextLibrary,ʽ̵̬̱̭,ʪ̛̦̌́
ʺ̴̶̨̡̨̛̖̙̱̦̬̦̦̖̬̖̦̔̌̔̌́NextLibrary,ʽ̵̬̱̭,ʪ̛̦̌́

ʶ̛̛̦̯̖̐ ̵̍́̌ ̛̛̪̬̯̖̦̌̚ ̛̛̣ ̨̛̭̯̖̦̔̌̏ ̨̯ ̨̛̪̬̯̦̬̯̖̌̽ ̏ ̡̛̥̪̦̯̌̌́̌ ̦̌ ̨̛̺̖̭̯̖̦̯̖̍̏
Национални
международни
партньорства
̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍ ̏ ̭̯̬̦̯̌̌̌. ˁ̜̯̻̯̌ „ʪ̡̛̖̯̭ ̡̛̛̦̐” ̸̨̛̪̣̱
̡̛̛̦̐ ̌̚ иʿ̛̻̯̱̺̯̖̏̌
̸̭̦̻̖̯̌̔̌.
ʽ̵̸̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̖̖̣̖̦̣̪̬̖̭̯̖̦̦̱̣̺̦̣̯̖̔̌̐̌̏́̍́̌̔̌̏̌̍̍̚.
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̸̨̪̣̱̌̏̌ ̦̬̌̐̌̔̌ ̨̯EIFL. ʿ̬̖̚ 2015 ̐.ˀ̨̛̖̦̣̦̐̌̌ ̨̡̛̛̣̯̖̍̍̌ „ʸ̖̦̀̍ ʶ̨̬̖̣̌̌̏
ʶ̦̣̖̦̜̣̦̖̦̌̌̌̌̔),̡̡̨̨̡̛̛̛̛̯̣̯̖̯̖̬̌̍̍̏̐̌̔ʤ̣̥̖̬̖,̦̜̌Ͳ̨̨̡̛̛̬̯̣̯̖̦̔̍̌̌̍̍̌̌
̦̬̖̦̌̐̌̔̌ ̌̚ ̨̭̯̏́̌ ̨̛̛̦̯̦̏̌̏̌ ̨̪̬̬̥̐̌̌ ̌̚ ̸̨̛̱̖̦̖̍ ̦̌ ̶̖̔̌ ̛ ̛̥̣̖̙̌̔
̌̚2010̐.,̛̬̏̐̌̔ʻ̵̛̱̖̜̦̏̌,̨̡̨̛̛̛̣̯̖̦̦̯̍̍̌̌̐̔̌̌̌̚2014.
̴̵̨̨̨̨̨̛̛̛̛̦̦̭̬̥̯̦̭̯̭̻̭̭̬̖̭̯̯̦̭̻̬̖̥̖̦̦̯̖̯̖̦̣̌̏̌̐̌̔̏̌̌̌̏̐.
Работно посещение на представители
Европейска седмица на кодирането
на местната
власт в гр. Утрехт,
ˀ̨̨̨̛̛̛̯̦̪̭̖̺̖̦̖̦̪̬̖̭̯̯̖̣̦̥̖̭̯̦̯̣̭̯̬̌̍̌̔̌̏̌̌̌̏̌̏̐.˄̵̯̬̖̯,ˈ̨̛̣̦̌̔́
Европейската седмица на кодирането цели да повиши обществения интерес
към програмирането като насърчава европейци от всички възрасти и с всякакХоландия
ви възможности да повишават дигиталните си умения и да осъществяват своите
идеи чрез програмиране.
ʦ̡̛̬̦̭̖̪̯̖̥̬̌́̌̏2017̐.ˇʧʥʥ̨̨̪̬̯̦̬̭̯̭̏̌̽̏ʻˁʽʥˀ̨̨̨̨̛̛̬̦̬̬̯̦̪̭̐̌̌̌̍̚
В края на септември 2017 г. ФГББ в партньорство с НСОБР организира работно

посещение в гр. Утрехт, Холандия, на кметове, заместник - кметове и служители в
За втора поредна година българските библиотеки се присъединиха с поредица
˄̵̯̬̖̯,
̦̌– Гоце
̡̨̥̖̯̖̏,
̡̛̥̖̭̯̦̌̚
̛с робота
̛̛̭̣̱̙̯̖̣
̏ ̥̖̭̯̦̯̌̌
̛̥̌̔
местната
администрацияˈ̨̛̣̦̌̔́
от осем български общини
Делчев, Дулово, Елин
от безплатни̡̨̥̖̯̖̏
семинари за работа
Финч. От 7 до 22 октомври
предстаПелин, Лом, Самоков, Свиленград, Сунгуларе и Троян. Участниците имаха срещи
вители на 19 библиотеки достигнаха до 200 училища и по-малки библиотеки и
с представители
на общината в гр. Утрехт и посетиха
обществената
над 3 000 младежи
имаха възможност
да разберат
повече за програмирането
с
̨̡̛̭̖̥̻̣̬̭̍̐̌
̨̛̛̺̦̍
– библиотека
ʧ̶̨̖ ʪ̸̖̣̖̏,
ʪ̨̨̱̣̏,
ʫ̛̣̦
ʿ̛̖̣̦,
ʸ̨̥, ˁ̨̡̨̥̌̏,
в град Утрехт (първо централата, и след това филиала Каналенайланден), както
роботи Финч.
и библиотеките в град Алмере, най-добрата библиотека на Холандия за 2010 г., и
ˁ̱̦̱̣̬̖̐̌
̛годината
˃̨̬̦́.
̛̭̬̖̺
̭ от̛̛̪̬̖̭̯̯̖̣̔̌̏
̨̛̺̦̯̍̌̌
̏
в град Ниувехайн,
библиотека на
за 2014. ˄̸̶̛̛̭̯̦̯̖̌ ̵̛̥̌̌
Семинарите
са организирани
Фондация „Глобални библиотеки̦̌
– България“
и
Посолството на САЩ в България в сътрудничество с регионалните библиотеки
 на об̵̨̛̪̭̖̯̌
̨̺̖̭̯̖̦̯̍̏̌̌
̨̡̛̛̣̯̖̍̍̌
̏Бургас,
̬̐̌̔
̶̖̦̯̬̣̯̌̌̌,
По време
на срещите с директорите
на библиотеки и представителите
във
Варна, ˄̵̯̬̖̯
Велико Търново,(̨̪̻̬̏
Видин, Враца, Габрово,
Кюстендил, Монта-̛ ̭̣̖̔ ̯
щината бяха обсъдени въпроси, свързани с механизма на финансиране, прона, Пловдив, Разград, Русе, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище,
менящите
се функции на библиотеките и новите услуги и програми, които те
Шумен, Хасково и градската библиотека в Димитровград. На събитието в Амеʶ̦̣̖̦̜̣̦̖̦̌̌̌̌̔),̡̡̨̨̡̛̛̛̛̯̣̯̖̯̖̬̌̍̍̏̐̌̔ʤ̣̥̖̬̖,̦̜̌Ͳ̨̨̡̛̛̬̯̣̯̖̔̍̌̌̍̍̌
ʿ̨
̬̖̥̖̏
̦̌ ̛̭̬̖̺̯̖
̭проявен
̡̨̛̛̬̖̯̬̯̖̔
̦̌ ̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍
̛ ̛̛̪̬̖̭̯̯̖̣̯̖̔̌̏
развиват.
Особен
интерес от българските
представители бе
към начина
риканския
център в Столична библиотека
присъстваха Мария Габриел, Евроко-̦̌ ̨̛̺̍
на финансиране на обществените библиотеки, каква е тайната на запазване
на
мисар по цифровa икономика и цифрово общество, американският посланик
ʪ̨̡̣̯̌̔.1ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖1
̌̚2010̐.,̛̬̏̐̌̔ʻ̵̛̱̖̜̦̏̌,̨̡̨̛̛̛̣̯̖̦̦̯̍̍̌̌̐̔̌̌̌̚2014.
интереса
на гражданите към библиотеките
и как те̛̭̻̬̦̏̌̚
си взаимодействат с̭
общиДжеймс Рубин, Емилия
Милкова, член на Комисията по̨̛̪̬̥̖̦̺̯̖́
културата и медиите в
̨̛̭̻̖̦̍̔
̨̛̻̪̬̭̏
̵̛̥̖̦̥̌̌̚
̦̌ ̴̛̛̦̦̭̬̦̖̌̌,
̭̖ ̴̱

ните и партньорите на местно ниво.
44-то НС и Снежана Янева, председател на Настоятелството на ФГББ.
̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍̍ ̛ ̨̛̦̯̖̏ ̛̱̭̣̱̐ ̛ ̨̛̪̬̬̥̐̌,
̡̨̨̛̯
̯̖ ̛̬̯̌̏̏̌̚. ʽ̨̭̖̦̍ ̛̦̯̖̬̖̭ ̨̯ ̻̍
На 17 октомври ˁ̨̨̛̛̛̛̛̖̥̦̬̯̖̭̬̦̬̦̯̌̌̐̌̌̚ˇ̶̨̛̦̔̌́„ʧ̨̛̣̣̦̍̌
2017 г. в сградата на Европейския парламент бе открита интерактивната изложба „Поколение код: родени в библиотеката“, организирана от
̸̨̛̛̛̱̣̺̪̌Ͳ̡̨̡̛̛̛̛̛̥̣̣̯̖̦̌̍̍̌̔3000̵̛̛̥̣̖̙̥̌̔̌̌̏
̸̴̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̖̭̯̯̖̣̖̪̬̖̦̻̥̦̦̦̦̦̭̬̦̖̦̺̖̭̯̖̦̯̖̣̯̖̔̌̏̍́̏̌̌̌̌̌̌̍̏̍̍
ˁʤˍ
̏ ʥ̛̻̣̬̐̌́
̏тема
̸̨̛̭̻̯̬̱̦̖̭̯̔̏
̭ин-̨̛̛̬̖̦̣̦̯̖̐̌
програма „Публични
библиотеки
2020“. Тя бе на
„Интелигентни градове,
̨̨̨̨̛̛̪̬̬̥̬̦̖̯̭̬̯̐̌̌̍ˇ̸̛̦.
телигентни граждани, интелигентни библиотеки“ и бе ориентирана към използ˃̨̨̻̬̦̏,ʦ̛̛̦̔,ʦ̶̬̌̌,ʧ̨̨̬̌̍̏,ʶ̛̭̯̖̦̣̀̔,ʺ̨̦̯̦̌
̡̨̡̡̡̛̛̛̛̛̛̛̛̯̜̦̯̦̪̦̖̦̦̯̖̬̖̭̦̬̙̦̯̖̻̥̣̯̖̯̖̯̖̭̥̌̌̌̌̌̌̏̌̌̌̌̐̌̔̌̍̍̌̏̌̚̚̚
ването на новите технологии в европейските обществени библиотеки.
ˁ̴̨̛́,ˁ̯̬̌̌ʯ̨̬̌̐̌,˃̨̛̻̬̺̖̐̏,ˌ̛̱̥̖̦ˈ̡̨̨̭̭̌̏
̨̨̨̨̛̛̛̛̛̭̺̦̯̖̪̬̯̦̬̯̖̦̥̖̭̯̦̦̍̌̽̌̏. ̨̛̛̭̻̯̖̯̍ ̏ ʤ̡̡̛̛̥̖̬̦̭̌́ ̶̖̦̯̻̬ ̏ ˁ̸̨̛̯̣̦̌ ̍

ʫ̨̡̨̛̬̥̭̬̏̌ ̨̪ ̶̴̨̛̬̏a ̡̨̨̡̛̛̦̥̌ ̛ ̶̴̨̨̛̬̏ ̨̍

ʽ̛̭̻̖̦̯̖̍̔ ̨̛̪̬̣̖̥̍ ̵̨̔̌̔̌ ̸̨̦̣̌̌ ̦̌ ̡̛̛̭̱̭̔́
̌̚ ̨̯̏̌
̡̡̌ ̸̣̖̦
̨̛̺̦̯̍̌̌
̛ ̨̛̛̣̍̍
ˀ̛̱̦̍, ʫ̛̛̥̣́
ʺ̡̨̛̣̏̌,
̦̌ ʶ̨̛̛̥̭̯́̌
̨̪ ̡̱̣
̨̛̬̯̯̌̍̏̌̚ ̨̭̻̥̖̭̯̦̏ ̨̛̛̛̪̬̬̯̖̯̯̖ ̭ ̨̣̖̐̔
̦̌ ̛̦̱̙̯̖̔ ̦̌ ̨̨̺̦̭̯̯̍̌. ʶ̡̌ ̔̌
˔̦̖̏̌,̪̬̖̭̖̯̖̣̦̔̔̌̌ʻ̨̨̨̭̯̯̖̣̭̯̯̦̌́̏̌ˇʧʥʥ.
̙̖̯̍̀̔ ̛ ̔̌ ̨̪̬̖̖̣̯̔́ ̨̬̍́ ̦̌ ̴̛̛̛̣̣̦̯̖̌
̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍,
̔̌ ̨̪̬̖̙̯̏̔̌
̨̍
ʻ̌ 17
̨̡̨̛̯̥̬̏ 2017 ̡̡̌
̐. ̏ ̭̬̯̐̌̔̌̌
̦̌ ʫ̨̡̛̬̪̖̜̭̏
̨̛̣̙̍̌̚ „ʿ̨̡̨̛̣̖̦̖ ̡̨̔: ̨̛̬̖̦̔ ̏ ̨̡̛̛̣̯̖̯̍̍̌̌

̨̛̭̻̙̦̍̔̌́.
Обсъдените
проблеми дадоха начало на дискусия за това как общината и библиотеката да изработват съвместно приоритетите с оглед на нуждите на общността, как да формират бюджет и да определят броя на филиалните библиотеки, как
да провеждат обществени обсъждания.

̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍2020“.˃̖̦̯̖̥́̍̌̌„ʰ̨̛̛̦̯̖̣̖̦̯̦̬̐̐̌̔
Българските обществени
библиотеки бяха представени с щанд на Фондация

„Глобални библиотеки – България“, на който библиотекари от регионалните
ʿ̨ ̬̖̥̖̏ ̦̌ ̛̭̬̖̺̯̖ ̭ ̡̨̛̛̬̖̯̬̯̖̔
̦̌ ̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍
̦̌ ̨̍
̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍“
̛ ̛
̖̍ ̛̛̪̬̖̭̯̯̖̣̯̖̔̌̏
̨̛̛̬̖̦̯̬̦̌̌
̡̻̥
̨̨̛̪̣̦̖̯̏̌̚̚

библиотеки в София
и Пловдив демонстрираха
програмиране
с робота
Финч.
Г-жа Спаска Тарандова,
изпълнителен
директор
на
ФГББ,
проведе
разговори
за
̨̨̡̛̛̛̛̺̖̭̯̖̦̣̯̖̍̏̍̍.
̨̛̭̻̖̦̍̔ ̨̛̻̪̬̭̏ ̛̭̻̬̦̏̌̚ ̭ ̵̛̥̖̦̥̌̌̚
̦̌
̴̛̛̦̦̭̬̦̖̌̌,
̨̛̪̬̥̖̦̺̯̖́
̭̖
новите възможности
на библиотеките
с българските евродепутати
Ева Майдел
и Андрей Новаков.
̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍̍ ̛ ̨̛̦̯̖̏ ̛̱̭̣̱̐ ̛ ̨̛̪̬̬̥̐̌, ̡̨̨̛̯ ̯̖ ̛̬̯̌̏̏̌̚. ʽ̨̭̖̦̍ ̛̦̯̖̬̖̭ ̨̯
̸̴̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̪̬̖̭̯̯̖̣̖̪̬̖̦̻̥̦̦̦̦̦̭̬̦̖̦̺̖̭̯̖̦̯̖̣̯̔̌̏̍́̏̌̌̌̌̌̌̍̏̍̍
̡̨̡̡̡̛̛̛̛̛̛̛̯̜̦̯̦̪̦̖̦̦̯̖̬̖̭̦̬̙̦̯̖̻̥̣̯̖̯̖̯̖̭̌̌̌̌̌̌̏̌̌̌̌̐̌̔̌̍̍̌̏̌̚̚̚
̨̨̨̨̛̛̛̛̛̭̺̦̯̖̪̬̯̦̬̯̖̦̥̖̭̯̦̦̍̌̽̌̏.
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̛ ̛̍̍
ʽ̛̭̻̖̦̯̖̍̔ ̨̛̪̬̣̖̥̍ ̵̨̔̌̔̌
 ̸̨̦̣̌̌ ̦̌ ̡̛̛̭̱̭̔́ ̌̚ ̨̯̏̌ ̡̡̌ ̨̛̺̦̯̍̌̌


̨̛̬̯̯̌̍̏̌̚ ̨̭̻̥̖̭̯̦̏ ̨̛̛̛̪̬̬̯̖̯̯̖ ̭ ̨̣̖̐̔
̦̌ ̛̦̱̙̯̖̔
̨̡̛̛̛̦̣̯̖̌̍̍
̨̨̺̦̭̯̯̍̌.
ʥ̡̛̻̣̬̭̯̖̐̌
̨̛̺̖̭̯̖̦̍̏
̵̍́̌ ʶ̡̌
̪̬̖̭̯̔̔
ʫ̶̨̡̡̨̨̛̛̬̪̖̜̭̭̖̥̦̬̦̖̯̏̌̔̌̌̔̌
Национални и международни партньорства
̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍
– ʥ̛̻̣̬̐̌́“, ̡̡̌
̦̌ ̡̨̨̜̯
̙̖̯̍̀̔ ̛ ̔̌ ̨̪̬̖̖̣̯̔́ ̨̬̍́ˁ̨̨̛̛̛̛̛̖̥̦̬̯̖̭̬̦̬̦̯̌̌̐̌̌̚ˇ̶̨̛̦̔̌́„ʧ̨̨̛̛̛̣̣̦̣̯̍̌̍̍
̦̌ ̴̛̛̛̣̣̦̯̖̌
̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍,
̔̌ ̨̡̛̛̛̣̯̖̬̍̍̌
̨̪̬̖̙̯̏̔̌
ˁʤˍ ̏ ʥ̛̻̣̬̐̌́
̏ ̸̨̛̭̻̯̬̱̦̖̭̯̔̏
̨̛̛̬̖̦̣̦̯̖̐̌
̨̛̛̣̍̍
ʿ̨̛̣̏̔̏
̵̨̛̖̥̦̭̯̬̬̭̔̌̌
̨̛̪̬̬̥̬̦̖̐̌̌
̭ ̨̨̬̯̍̌
ˇ̛
ʫ̨̡̬̪̖̜̭̯̏̌̌ ̶̛̭̖̥̔̌ ̦̌ ̡̨̨̛̬̦̖̯̔̌ ̶̛̖̣ ̔̌ ̨̛̛̪̹̏ ̨̛̺̖̭̯̖̦̍̏́
̛̦̯̖


ʿ̬̖̚2017̨̛̦̐̔̌ˇ̶̨̛̦̔̌́„ʧ̨̨̡̛̛̛̛̣̣̦̣̯̖̍̌̍̍–ʥ̛̻̣̬̐̌́“̨̨̨̨̨̛̛̪̪̭̱̹̖̦̬̭̔̌̔̏̐̔̔̐̏
ˉ̸̴̶̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̖̦̯̻̬̬̯̖̦̖̹̯̖̬̖̭̱̬̭̬̪̬̭̯̬̦̦̖̦̦̬̥̥̣̖̙̯̌̌̌̏̌̏̌̌̌́̏̌̌̌́̌̌̔̌̌̚̚̚̚̚
EВРОДЕСК
Участия в други прояви
̴̨̪̣̯̬̥̦̌̌̌ʫ̨̡̛̬̪̖̜̭̭̻̏́̀̚–ʫʦˀʽʪʫˁʶ.
През 2017 година Фондация „Глобални библиотеки – България“ подписа двугодишен договор с Центъра за развитие на човешките ресурси за разпространяване на информация за младежката платформа на Европейския съюз
– ЕВРОДЕСК.

Фондация „Глобални библиотеки – България“ бе партньор на Национална конференция с международно участие на тема: „Младите хора, четенето, и библиотеките”, организирана от регионална библиотека “Пенчо Славейков” на 18 и 19
май 2017 г. във Варна. Форумът се организира в партньорство и с ББИА и бе част
от календара на Варна – Европейска младежка столица – 2017. Целта е насърчаване и популяризиране на четенето, като се даде трибуна за изява и споделяне
на опит на колегите от библиотеки в страната и представители на Финландия,
Словения и Румъния. Фокусни теми бяха: младите хора и четенето, като предпоставка за творчество и активна гражданска позиция, инициативите на различните културни институти за привличане на младата аудитория, библиотеката,
като пространство за споделяне на знания и добри практики и използване на
съвременните методи за комуникация в библиотеките.

ˁ̻̖̦̔̌̔̌̚ ̨̪ ̨̡̪̬̖̪̬̻̌ ̦̌ ʫ̨̡̬̪̖̜̭̯̏̌̌ ̡̨̛̛̥̭́, ʫʦˀʽʪʫˁʶ ̨̪̬̖̭̯̔̌̏́ ̡̯̱̣̦̌̌̌
̴̶̨̛̛̦̬̥̌́ ̨̨̨̯̦̭̦ ̨̨̛̻̥̙̦̭̯̯̖̏̚ ̌̚ ̸̨̨̨̡̬̣̖̭̔̍̏̌
̭̣̱̙̍̌, ̌̚ ̨̬̯̌̍̌, ̌̚ ̸̨̛̱̖̦̖̍, ̌̚
ʪ̨̡̣̯̌̔.1ʿ̨̛̛̬̣̙̖̦̖1
Създадена по препоръка на Европейската комисия, ЕВРОДЕСК предоставя
̪̻̯̱̦̖̏̌,̭̯̙̌̌̚,̸̛̛̱̭̯̖̭̻̭̯̖̦̌̌̏̌́̚̚,̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̦̱̬̭̬̱̣̯̖̬̦̯̦̬̏̏̔̐̌̌̏̌̍̌̏̌̚Ͳ̛̛̦̖
актуална информация относно възможностите за доброволческа служба, за
работа, за обучение, за пътуване, за стаж, за участие в състезания, в конкурси
̸̨̛̱̖̦̖̍.
и в други алтернативи на образование и обучение.
Фондацията осъществява тази дейност в партньорство с 25 регионални бибˇ̶̨̨̨̨̨̛̛̦̯̭̻̺̖̭̯̯̖̜̦̭̯̪̬̯̦̬̭̯̭̔̌́̌̏́̏̌̌̔̏̌̽̏̚25̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̬̖̦̣̦̣̯̖̯̖̯̭̯̐̌̍̍̏́̌
лиотеките от своята мрежа, всяка от които определи ЕВРОДЕСК координатор
от своя екип.
̥̬̖̙̌,̡̨̡̨̨̨̛̛̭̯̯̪̬̖̖̣̏́̌̔ʫʦˀʽʪʫˁʶ̡̨̨̨̨̨̡̛̛̬̦̯̬̯̭̖̪̔̌̏́.
През месец октомври част от регионалните библиотеки се включиха активно

ʿ̬̖̚
̶̥̖̭̖
̨̡̨̛̯̥̬̏
̸̭̯̌–̨̯
в най-голямата
годишна
кампания на ЕВРОДЕСК
Timę̛̛̬̖̦̣̦̯̖̐̌
to Move, чиято основна ̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍ ̭̖ ̸̵̡̛̣̏̀̌ ̡̨̛̯̦̌̏ ̏ ̦̜̌Ͳ̨̣̥̯̐́̌̌
цел е да популяризира възможностите за обучение, стаж и доброволчество,
̨̛̹̦̐̔̌
̡̛̥̪̦̌̌́
̦̌програми
ʫʦˀʽʪʫˁʶ
Time to Move, ̸̨̛̯́ ̨̨̭̦̦̏̌ ̶̖̣ ̖ ̔̌ ̨̛̛̪̪̱̣̬̬́̌̚
които предлагат различни
европейски
и платформи.–
Библиотеките
в Добрич, Габрово, Кърджали, Монтана, Сливен, Смолян, Търговище, Велико
̨̨̛̻̥̙̦̭̯̯̖̏̚
̌̚информационни
̸̨̛̱̖̦̖̍,
̭̯̙̌
̛ ̸̨̨̨̨̬̣̖̭̯̔̍̏̏,
̡̨̨̛̯ ̪̬̖̣̯̔̌̐̌ ̸̛̛̬̣̦̌̚ ̨̡̛̖̬̪̖̜̭̏
Търново и Видин организираха
събития
и забавни
игри по
темата за ученици от средните училища.
̴̨̨̛̛̛̪̬̬̥̪̣̯̬̥̐̌̌.ʥ̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍̏ʪ̸̨̛̬̍,ʧ̨̨̬̌̍̏,ʶ̛̻̬̙̣̔̌,ʺ̨̦̯̦̌̌,ˁ̛̣̖̦̏,ˁ̨̥̣̦́,
˃̨̛̻̬̺̖̐̏,ʦ̡̨̛̖̣˃̨̨̛̻̬̦̏ʦ̵̴̶̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̬̦̬̦̬̥̦̦̭̻̯̦̬̪̔̐̌̌̌̌̍́̌̍̌̏̐̚̚
̸̶̸̨̛̛̛̛̛̯̖̥̯̱̖̦̯̭̬̖̦̯̖̱̣̺̌̌̌̔̌̚.

ʿ̬̖̚2017̨̛̦̐̔̌ˇ̶̨̛̦̔̌́„ʧ̨̨̡̛̛̛̛̣̣̦̣̯̖̍̌̍̍–ʥ̛̻̣̬̐̌́“̨̨̨̨̨̛̛̪̪̭̱̹̖̦̬̭̔̌̔̏̐̔̔̐̏
ˉ̸̴̶̨̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̖̦̯̻̬̬̯̖̦̖̹̯̖̬̖̭̱̬̭̬̪̬̭̯̬̦̦̖̦̦̬̥̥̣̖̙̯̌̌̌̏̌̏̌̌̌́̏̌̌̌́̌̌̔̌̌̚̚̚̚̚
Фондацията бе съорганизатор на проведената на 24 и 25 октомври 2017 г. от
̴̨̪̣̯̬̥̦̌̌̌ʫ̨̡̛̬̪̖̜̭̭̻̏́̀̚–ʫʦˀʽʪʫˁʶ.
Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора Първа национална




ˇ̶̨̛̦̔̌́ „ʧ̨̛̣̣̦̍̌ ̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍ – ʥ̻̣̐̌
̸̨̨̛̥̖̙̱̦̬̦̱̭̯̖̦̯̖̥̔̌̔̌̌̌:„ʺ̛̣̯̌̔
ция „Институт за съвременна психология”. ФГББ подкрепи издаването на сборˇ̶̨̨̨̨̨̛̛̦̯̭̻̺̖̭̯̯̖̜̦̭̯̪̬̯̦̬̭̯̭̔̌́̌̏́̏̌̌̔̏̌̽̏̚25̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̬̖̦̣̦̣̯̖̯̖̯̭̯̐̌̍̍̏́̌
ник
с материали от срещата, който
заедно с наръчника по Библиотерапия
се
̨̛̬̖̦̣̦̐̌̌
̨̡̛̛̣̯̖̍̍̌
“ʿ̸̨̖̦ще ˁ̡̨̣̖̜̌̏
̥̬̖̙̌,̡̨̡̨̨̨̛̛̭̯̯̪̬̖̖̣̏́̌̔ʫʦˀʽʪʫˁʶ̡̨̨̨̨̨̡̛̛̬̦̯̬̯̭̖̪̔̌̏́.
ползва успешно от библиотечните специалисти.
ʿ̬̖̚ ̶̥̖̭̖ ̨̡̨̛̯̥̬̏ ̸̭̯̌ ̨̯ ̨̛̛̬̖̦̣̦̯̖̐̌ ̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍ ̭̖ ̸̵̡̛̣̏̀̌ ̡̨̛̯̦̌̏
̦̜̌Ͳ̨̣̥̯̐́̌̌
 ̨̨̨̛̛̛̬̦̬̪̬̯̦̬̭̯̭̏̐̌̌̏̌̽̏̚ʥʥʰʤ̛̖̍
̨̛̹̦̐̔̌ ̡̛̥̪̦̌̌́ ̦̌ ʫʦˀʽʪʫˁʶ – Time to Move, ̸̨̛̯́ ̨̨̭̦̦̏̌ ̶̖̣ ̖ ̔̌ ̨̛̛̪̪̱̣̬̬́̌̚
̶̨̛̭̯̣̌
През месец ноември
2017 г. част̭̯̙̌
от координаторите
участваха
в двудневен
се-̸̛̛̬̣̦̌̚
̨̨̛̻̥̙̦̭̯̯̖̏̚
̌̚ ̸̨̛̱̖̦̖̍,
̛ ̸̨̨̨̨̬̣̖̭̯̔̍̏̏,
̡̨̨̛̯
̪̬̖̣̯̔̌̐̌
̨̡̛̖̬̪̖̜̭̏ – 2017. ˉ̖̣̯̌ ̖ ̸̦̭̻̬̦̖̌̌̏̌ ̛ ̨̪
ʿ̬̖̚
̶̥̖̭̖
̨̛̦̖̥̬̏
2017
̸̭̯̌
̡̨̨̨̛̛̬̦̯̬̯̖̔̌
̸̵̱̭̯̌̏̌̌ ̏ ̱̦̖̖̦̔̏̔̏ ̛̭̖̥̦̬̌ ̏ ˁ̴̨̛́ ̭
минар в София
с експертите
към Центъра
за развитие
на̨̯
човешките
ресурси,
̴̨̨̛̛̛̪̬̬̥̪̣̯̬̥̐̌̌.ʥ̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍̏ʪ̸̨̛̬̍,ʧ̨̨̬̌̍̏,ʶ̛̻̬̙̣̔̌,ʺ̨̦̯̦̌̌,ˁ̛̣̖̦̏,ˁ̨̥̣̦́,
национална контактна точка за ЕВРОДЕСК в България.
̛́̏̌̚
̛ ̨̭̪̖̣̦̖̔́
̦̌ ̸̨̨̡̛̪̯̯̌
̦̌ ̌̚
̡̨̛̣̖̯̐
˃̨̛̻̬̺̖̐̏,ʦ̡̨̛̖̣˃̨̨̛̻̬̦̏ʦ̵̴̶̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̦̬̦̬̦̬̥̦̦̭̻̯̦̬̪̔̐̌̌̌̌̍́̌̍̌̏̐̚̚
̡̛̖̭̪̖̬̯̯̖ ̡̻̥ ˉ̖̦̯̻̬̌ ̌̚ ̛̛̬̯̖̌̏̚ ̦̌ ̸̨̡̛̖̹̯̖̏ ̛̬̖̭̱̬̭,
̶̨̛̦̦̣̦̌̌̌ ̡̨̡̦̯̯̦̌̌
̸̶̸̨̛̛̛̛̛̯̖̥̯̱̖̦̯̭̬̖̦̯̖̱̣̺̌̌̌̔̌̚.
Участието на библиотеките в подобна информационна дейност е възможност
ˇ̛̛̦̣̦̌̔́, ˁ̨̛̣̖̦̏́ ̛ ˀ̛̱̥̻̦́. ˇ̨̡̱
ʫʦˀʽʪʫˁʶ̏ʥ̛̻̣̬̐̌́.Ͳ
осигуряване на достъп до много информация, свързана с различни проекти,
програми и възможности. Наличието на координатор във всяка библиотека
̨̡̪̬̖̪̭̯̔̌̏̌ ̌̚ ̸̨̨̯̬̖̭̯̏̏ ̛ ̡̛̯̦̌̏̌ ̐
допринася
за пълноценното информационно обслужване на младите хора от
ʰ̡̨̛̛̛̥̥̖̣̭̦̥̯̭̖̥̦̬̌̌̌̌?
съответния регион относно възможности за обучение, работа и стаж в стра̸̡̛̛̛̛̛̛̱̣̯̱̬̦̦̭̯̯̱̯̪̬̣̦̖̦̥̣̌̏̌̌̌̚
ните от Европейския съюз.
˄̸̨̛̭̯̖̯̌ ̦̌ ̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍̍ ̏ ̨̨̪̦̔̍̌ ̴̶̨̨̛̛̦̬̥̦̦̌̌ ̨̖̜̦̭̯̔ ̖ ̨̨̻̥̙̦̭̯̏̚ ̌̚ ̨̭̯̻̪̔ ̨̔
̨̨̡̡̛̛̛̛̛̭̪̖̣̦̖̦̦̦̬̪̬̯̔́̌̌́̔̍̌̚,̭̻̏
̨̨̥̦̐ ̴̶̨̛̛̦̬̥̌́, ̭̻̬̦̏̌̌̚ ̭ ̸̛̛̬̣̦̌̚ ̨̡̛̪̬̖̯, ̨̛̪̬̬̥̐̌ ̛ ̨̨̛̻̥̙̦̭̯̏̚. ʻ̸̨̛̛̣̖̯̌ ̦̌


̶̴̶̡̨̨̨̡̨̡̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̬̦̯̬̻̭̣̯̖̪̬̦̭̪̻̣̦̖̦̦̯̦̬̥̦̦̭̣̱̙̦̖̔̌̏̏̏́̌̍̍̌̔̌́̌̌̍̏̌̚
среща на консултантите по библиотерапия. Основните цели на форума бяха
ˁ̻̖̦̔̌̔̌̚ ̨̪ ̨̡̪̬̖̪̬̻̌ ̦̌ ʫ̨̡̬̪̖̜̭̯̏̌̌ ̡̨̛̛̥̭́, ʫʦˀʽʪʫˁʶ ̨̪̬̖̭̯̔̌̏́
̡̯̱̣̦̌̌̌
представяне на иновациите в областта на библиотерапевтичното консултиране,
̴̶̨̛̛̦̬̥̌́ ̨̨̨̯̦̭̦ ̨̨̛̻̥̙̦̭̯̯̖̏̚ ̌̚ ̸̨̨̨̡̬̣̖̭̔̍̏̌ ̭̣̱̙̍̌, ̌̚ ̨̬̯̌̍̌, ̌̚ ̸̨̛̱̖̦̖̍, ̌̚
споделяне на добри практики и опит, и обмен на идеи за бъдещото развитие
̪̻̯̱̦̖̏̌,̭̯̙̌̌̚,̸̛̛̱̭̯̖̭̻̭̯̖̦̌̌̏̌́̚̚,̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̦̱̬̭̬̱̣̯̖̬̦̯̦̬̏̏̔̐̌̌̏̌̍̌̏̌̚Ͳ̛̛̦̖
на библиотерапевтичното консултиране в България. Събитието се организира в
̸̨̛̱̖̦̖̍.
партньорство и с Българска библиотечно-информационна асоциация и Фонда-

ʿ̬̖̚ ̶̥̖̭̖ ̨̛̦̖̥̬̏ 2017 ̸̭̯̌ ̨̯ ̡̨̨̨̛̛̬̦̯̬̯̖̔̌ ̸̵̱̭̯̌̏̌̌ ̏ ̱̦̖̖̦̔̏̔̏ ̛̭̖̥̦̬̌ ̏ ˁ̴̨̛́ ̭
и
̡̛̖̭̪̖̬̯̯̖ ̡̻̥ ˉ̖̦̯̻̬̌ ̌̚ ̛̛̬̯̖̌̏̚ ̦̌ ̸̨̡̛̖̹̯̖̏ ̛̬̖̭̱̬̭, ̶̨̛̦̦̣̦̌̌̌Национални
̡̨̡̦̯̯̦̌̌ ̸̨̡̯̌ ̌̚
ʫʦˀʽʪʫˁʶ̏ʥ̛̻̣̬̐̌́.Ͳ

международни
партньорства
̨̭̯̻̪̔ ̨̔ ̴̶̨̛̛̦̬̥̌́ ̦̌ ̛̥̣̯̖̌̔ ̵̨̬̌ ̨̯ ̨̛̭̻̯̖̯̦̏́
̨̛̬̖̦̐ ̨̨̨̯̦̭̦
̨̨̛̻̥̙̦̭̯̏̚ ̌̚19
̸̨̛̱̖̦̖̍,̨̨̛̛̬̯̭̯̙̭̯̬̦̯̖̯̌̍̌̌̏̌ʫ̨̡̛̬̪̖̜̭̭̻̏́̀̚.

ʰ̡̨̛̛̛̥̥̖̣̭̦̥̯̭̖̥̦̬̌̌̌̌?

̡̛̛̦̐ ̛ ̡̡̌ ̯̖ ̨̛̭̯̯̔̐̌ ̨̔ ̶̖̯̔̌̌“
̭̬̖̺̯̌̌,̸̡̨̨̨̡̨̛̜̯̖̦̭̦̬̻̦̪̌̔̌̌̚ʥ̨̨̨̨̛̛̛̣̯̖̬̪̺̖̭̖̪̣̱̭̪̖̹̦̍̌́̏̌̚
̶̛̛̛̛̛̦̯̌̏,̡̡̛̛̭̻̬̦̭̖̯̭̯̦̏̌̔̌̌̐̌̚
̶̛̛̛̭̪̖̣̭̯̌.
̶̛̛̛̛̛̦̯̌̏, ̸̨̛̯́ ̶̖̣ ̖ ̔̌ ̛̛̭̯̥̱̣̬




Г-жа Снежана Янева, председател
на Настоятелството и Спаска Тарандова, изпълнителен директор,
проведоха среща с Комисаря по
цифрова икономика и цифрово
общество Мария Габриел. Обсъдено бе участието на библиотеките в Европейската седмица
на кодирането /7-22 октомври/.
Засегнати бяха и теми, свързани с
включването на библиотеки и читалища в проектите на общините
за осигуряване на WiFi в публичните институции и предстоящата
среща на изпълнителния съвет
на ЕBLIDA в София по време на
българското председателство на
Съвета на Европа.

През месец ноември 2017 г. по покана на Емилия Милкова, член на Комисията по културата и медиите и бивш директор на регионална библиотека „Пенчо
Славейков” - гр. Варна, директори на регионални библиотеки от страната и
представители на Българската библиотечно-информационна асоциация посетиха Народното събрание. Те се срещнаха с членове на комисиите по финанси,
култура и образование. От страна на ФГББ участва Спаска Тарандова, изпълнителен директор. Библиотечните специалисти разговаряха с председателя на
парламентарната Комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова, с Вежди Рашидов, председател на Комисията по културата и медиите, и с други депутати.
Г-жа Менда Стоянова говори за бюджета на библиотеките и сподели, че всяка
следваща година се търсят начини за подобряване стандарта на библиотеките.
Като председател на комисията по култура Вежди Рашидов определи библиотеките като регионалните парламенти по места, засегна и въпроса за попълване
на фондовете с нова и актуална литература.

̭̻̬̖̥̖̦̦̯̏̌̌ ̡̖̯̭̔̌ ̛̣̯̖̬̯̱̬̌̌. ʽ
˃̨̬̦̌̌̔̏̌, ̛̛̪̻̣̦̯̖̣̖̦̚ ̡̨̛̬̖̯̬̔ ̦̌
̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍̍, ̌̚ ̨̙̦̭̯̯̏̌̌ ̦̌ ̪̬̌
̨̛̛̦̯̖̬̖̭̦̌̏̌̚ ̛̭̯̬̦̌ ̌̚ ̨̨̱̭̪̖̹̦̯
̨̨̡̡̛̛̛̛̛̦̦̖̯̦̦̦̥̣̯̖̌̍̌̏́̌̏̐̏̌̍

ʧͲ̙̌ ˁ̦̖̙̦̌̌ ˔̦̖̏̌, ̪̬̖̭̖̯̖̣̔̔̌ ̦̌ ʻ̨̨̨̭̯̯̖̣̭̯̯̌́̏ ̛ ˁ̡̪̭̌̌ ˃̨̬̦̌̌̔̏̌
̡̨̛̬̖̯̬̔ ̵̨̨̪̬̖̏̔̌ ̭̬̖̺̌ ̭ ʶ̨̛̥̭̬̌́ ̨̪ ̶̴̨̛̬̏̌ ̡̨̨̡̛̛̦̥̌ ̛ ̶̴̨̨̛̬̏ ̨
ʧ̛̬̖̣̌̍.ʽ̸̨̨̨̡̛̛̛̛̭̻̖̦̖̱̭̯̖̯̦̣̯̖̯̖̍̔̍̌̌̍̍̏ʫ̶̨̡̡̛̬̪̖̜̭̯̭̖̥̦̏̌̌̔̌̌

В рамките на Годината на детската книга, организирана от Национален център
за книгата – НДК, през месец ноември беше организирана дискусия на тема –
„Съвременните детски книги и как те достигат до децата“. В дискусията участваха представители на различни организации, свързани с детската книга и четене. Участниците разказаха подробности за своите инициативи, чиято цел е да
стимулират четенето при децата и да подпомагат досега им до съвременната
̨̡̨̛̯̥̬̏/.
̵̍́̌ ̛ общност
̛̯̖̥,Спаска
̛̭̻̬̦̏̌̚
детска литература. ʯ̛̭̖̦̯̌̐̌
От страна на библиотечната
Тарандова,̭
из-̸̡̨̣̦̖̯̏̀̏̌ ̦̌ ̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍ ̛ ̸̛̛̯̣̺̌̌ ̏
пълнителен директор на ФГББ, говори за Маратонът на четенето и други кам̨̡̨̨̛̛̛̛̪̬̖̯̯̖̦̺̦̯̖̭̱̬̦̖̦̌̍̌̐́̏̌̌̚WiFį̸̶̛̛̛̛̛̛̛̪̱̣̦̯̖̦̭̯̯̱̪̬̖̭̯̺̯̭̬̖̺̏̍̔́̌̌̌
пании на библиотеките, за важността на партньорството и съвместните усилия
на различните заинтересовани страни за успешното реализиране на подобни
̛̛̛̦̪̻̣̦̯̖̣̦̭̻̖̯̦̌́̏̌̚ʫBLIDȀˁ̴̨̨̡̨̨̨̛̪̬̖̥̖̦̻̣̬̭̯̪̬̖̭̖̯̖̣̭̯̦́̏̌̍̐̌̔̔̌̏̌ˁ̻̖̯̏̌
инициативи, за проблемите с набавянето на нови книги в малките библиотеки
̦̌ʫ̨̬̪̏̌.
в страната.
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ʿ̶̨̛̬̖̥̖̭̖̦̖̥̬̏̚2017̐.̨̨̡̪̪̦̌̌
̡̨̨̛̛̛̛̛̛̥̖̯̖̹̬̖̯̬̦̬̖̦̣̔̍̏̔̌̐̌
̦̌ ̨̛̛̬̖̦̣̦̐̌ ̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍ ̨̯ ̭̯̬̌
̴̶̨̨̛̛̦̬̥̦̦̌̌ ̶̶̨̛̛̭̌̌́ ̵̨̛̪̭̖̯̌
̡̨̛̛̛̥̭̯̖ ̨̪ ̴̛̛̦̦̭̌, ̡̱̣̯̱̬̌ ̛ ̨̬̍

̛̛̪̻̣̦̯̖̣̖̦̚ ̡̨̛̬̖̯̬̔. ʥ̸̨̛̛̣̯̖̦̍
ʦ ̡̛̬̥̯̖̌ ̦̌ʧ̨̛̦̯̔̌̌ ̦̌ ̡̖̯̭̯̔̌̌ ̡̛̦̐̌, ̨̛̛̬̦̬̦̐̌̌̌̚ ̨̯ʻ̶̨̛̦̣̖̦̌̌ ̶̖̦̯̻̬ ̌̚ ̡̛̦̯̐̌̌ –
̪̬̣̥̖̦̯̬̦̯̌̌̌̌̌
ʶ̨̛̛̥̭́
̨̪ ̙̍̀̔
ʻʪʶ, ̪̬̖̚ ̶̥̖̭̖ ̨̛̦̖̥̬̏ ̖̹̖̍ ̨̛̛̬̦̬̦̐̌̌̌̚ ̡̛̛̭̱̭̔́
̦̌ ̯̖̥̯̌̌ – „ˁ̛̻̬̖̥̖̦̦̯̖̏
̡̛̖̯̭̔
̡̛̛̦̐ ̛ ̡̡̌ ̯̖ ̨̛̭̯̯̔̐̌ ̨̔ ̶̖̯̔̌̌“. ʦ ̡̛̛̭̱̭̯̪̬̖̭̖̯̖̣̦̔́̌̔̔̌̌ʶ̨̨̡̛̛̥̭̯̪̱̣̯̱̬̯́̌̌
̸̵̱̭̯̌̏̌̌ ̛̛̪̬̖̭̯̯̖̣̔̌̏ ̦̌ ̸̛̛̬̣̦̌̚
̶̛̛̛̛̛̦̯̌̏,̸̡̡̛̛̛̭̻̬̦̭̖̯̭̯̦̖̯̖̦̖̏̌̔̌̌̐̌̚.˄̸̶̵̡̨̨̨̨̛̛̛̛̭̯̦̯̖̬̪̬̦̭̯̭̯̖̌̌̌̌̌̔̍̌̏̚̚̚
Национални
и международни
партньорства
̦̌ ̨̡̛̛̛̣̯̖̯̖̍̍
̛ ̨̭̪̖̣̔
̶̛̛̛̛̛̦̯̌̏,
̸̨̛̯́ ̶̖̣
̖ ̔̌ ̛̛̭̯̥̱̣̬̯̌
̸̨̖̯̖̦̖̯ ̛̪̬̙̖̯̍̀̔̌
̶̖̯̔̌̌ ̛ ̔̌ ̨̨̪̪̥̯̔̌̐̌
̨̭̖̔̐̌ ̛̥ ̨̔
̭̻̬̖̥̖̦̦̯̏̌̌ ̡̖̯̭̔̌ ̛̣̯̖̬̯̱̬̌̌. ʽ̯ ̭̯̬̦̌̌ ̦̌ ̸̨̛̛̣̯̖̦̯̍̍̌̌ ̨̨̺̦̭̯̍ ̨̨̛̬̐̏ ˁ̡̪̭̌̌
̨̨̪̬̦̖̔̍́̏̌ ̭̯̦̬̯̌̔̌̌ ̦̌ ̨̡̛̛̛̣̯̖̍̍

Библиотеките – центрове за развитие на местните общности
През 2017 г. продължи изпълнението на проектите на библиотеките от цялата
страна, одобрени за финансиране в рамките на конкурса на ФГББ „Библиотеката
– активен участник в обществения живот”.
Основната цел на конкурсната сесия бе да затвърди мястото на обществените
библиотеки като активен участник в обществения живот на съответното населено място или регион.
Работата в мрежа е ключов резултат от изпълнените проекти. Те развиха вече
съществуващи партньорства и създадоха нови такива между самите библиотеки, както и между библиотеките и други организации/институции от съответните населени места.

Проектната сесия създаде набор от добри практики и ефективно работещи
партньорски модели, които да бъдат популяризирани и разпространени в останалите обществени библиотеки в страната. Голяма част от проектите са с много
високо качество и могат да бъдат мултиплицирани в мрежата от Глобални библиотеки в цялата страна.
Тази дейност се реализира по договор РД-11-00-115/24.06.2016 с Министерство
на културата.
Повече информация за отделните проекти и постигнатите резултати можете да
откриете на уебсайта на Фондацията:

Това значително разшири обхвата на проектните дейности и покритието на целевите групи, включени в тях. От друга страна, библиотеките развиха уменията
си да работят в мрежа, да споделят ресурси и опит. Днес библиотеката все повече се налага като местен общностен център.
В рамките на 47 проекта 93 обществени библиотеки създадоха и развиха партньорство с 21 училища и 17 неправителствени организации, в три тематични
области:

Програма „Библиотеката – активен участник в обществения живот“

Развитие на местната общност
Устойчиво развитие

реализирани

Образователна интеграция на малцинствени групи
Тази година за първи път конкурсната процедура позволяваше в рамките на Тематична област 3 – Образователна интеграция на малцинствата партньорство
между библиотеката и местното училище или училища. Чрез тези проекти са
стартирани особено качествени инициативи, съчетаващи използването на съвременни ИКТ технологии и детската литература за насърчаване на четенето и
развиване на грамотността сред подрастващите от малцинствен произход. Подобни дейности утвърждават важната ролята на библиотеките в образователния
процес, включително в сферата на образователната интеграция. В реализираните проекти са участвали 21 училища, в това число начални, основни и средни.
Постигнатите резултати са качествени и са в синхрон с провежданата държавна
политика за образователна интеграция на децата от малцинствен произход. Натрупаният опит може да послужи за стартиране на по-мащабно сътрудничество
на регионално или национално ниво с МОН в тази посока.
Успешните проекти привлякоха нови потребители на съществуващите библиотечни услуги, въведени са 63 нови за съответните библиотеки услуги или практики (включително мобилни и онлайн услуги), проведени са 224 обучения, 17
доброволчески акции и 214 събития от различен характер, създадени са уеб и
е-ресурси, закупено е техническо оборудване и много други. Непреките ползватели на реализираните проекти са над 38 000 души от всички възрастови групи,
в малки и големи населени места.
www.libsilistra.bg
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Поглед в бъдещето. ФГББ през 2018 г.
През 2018 г. Фондация „Глобални
библиотеки – България" ще се
фокусира върху провеждането на
национален дебат за развитието на
обществените библиотеки в България.
На базата на извършения цялостен преглед на състоянието на обществените библиотеки през 2017 г. получените изводи и изведените препоръки и
предложения, ФГББ ще инициира поредица от дейности в подкрепа на един
конструктивен, с цел провеждане на един конструктивен и градивен дебат
по отношение на обществените библиотеки. С участието на всички заинтересовани страни ще инициираме диалог за разработване на национална стратегия и политики в областта на обществените библиотеки, за очертаване на
законодателни промени, които да трансформират обществените библиотеки
и те да помогнат по-ефективно да изпълняват своята мисия, да осигуряват
библиотечно-информационно обслужване на гражданите съобразно международните стандарти и да бъдат максимално полезни и адекватни на нуждите
на своите ползватели.
От друга страна, в изпълнение на своята мисия да подпомага приобщаването
на българските граждани към глобалното информационно общество, Фондацията ще продължи усилията си за развитие на онлайн обучителни платформи, насочени към различни целеви групи, които имат нужда от повишаване на

Обществената библиотека - място за всеки
(Визия на инициативата Глобални библиотеки)
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Поглед в бъдещето. ФГББ през 2018 г.

своите дигитални умения в днешната бързо развиваща се цифрова икономика.
По проектите: „Дигитални умения за малките и средни предприятия в България” и „Е-умения и е-включване на уязвими групи“ ще се създават ресурси, от
които всеки ще може да се ползва чрез мрежата от обществени библиотеки.
Чрез програмата за малки проекти ФГББ продължи да подпомага библиотеките във въвеждането на нови услуги и да ги насърчава да работят в постоянно
взаимодействие с всички заинтересовани страни на местно равнище.
Ще продължаваме да следим за тенденциите и нуждите, и да предлагаме възможности за повишаване на професионалните умения на библиотечните специалисти, защото знаем, че те са ключов фактор за качеството на услугите и за
доброто обслужване на потребностите на гражданите от информация, знание
и култура.

