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Благотворителна цел  
 
Да се предостави лесен и равнопоставен достъп до информация, знание, комуникация и 
електронни услуги чрез безплатно ползване на Интернет и други ИКТ в обществените 
библиотеки, за да се подпомогне интеграцията на българските граждани в информационното 
общество, да се подобри качеството им на живот и да се насърчи гражданският сектор. 
 
 
Описание на програмата 
 
Основавайки се на проучване на потребностите на библиотеките и нуждите от обучение, 
проведено през 2008 г., тази програма с продължителност 4,5 г. цели да улесни достъпа до 
информация и услуги чрез Интернет за българското население. Предвижда се ползване на 
ИКТ оборудване и Интернет от посетителите в 900 обществени библиотеки в големи и 
малки градове и села. Чрез мобилизиране на допълнителни средства, програмата ще се 
стреми да обхване още 700+ библиотеки. Близо 3 000 библиотечни работника ще бъдат 
обучени в компютърни умения, нови услуги и библиотечен мениджмънт.  
 
Програмата ще посрещне нуждите на обикновения българин чрез подобравяне качеството на 
услугите в обществените библиотеки. Очаква се целевите библиотеки да се превърнат в по-
привлекателни места за потребителя и да развият своя обхват и дейности. Програмата ще 
насърчи фондонабиране и застъпничество, за да помогне на обществените библиотеки да 
бъдат припознати като фактор за промяна и средище на знанието. Предвижда се програмата 
да има сравнително балансиран географски обхват, за да подпомогне преодоляването на 
вътрешно регионалните различия, характерни за цялата страна. Както през фазата на 
изпълнение, така и в след края на субсидията се разчита на обединените усилия на 
представители на централната, местната власт и неправителствения сектор за модернизиране 
на мрежата от обществени библиотеки в България.  
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Предложение за субсидия – Описание 
 

1. Обща информация и обосновка 
 
1.1. България и мрежата от обществени библиотеки в страната 

1.1.1. Обща информация за Република България 

 
България (столица - град София; площ  - 111 000 кв.км.; население - 7,7 милиона души) е 
парламентарна република, разположена на Балканския полуостров в Югоизточна Европа. 
България е страна със средни доходи, която от 2007 г. е член на Европейския съюз. В 
периода 1947–1989 г. в страната е на власт комунистически режим с централна планова 
икономика, а през 90-те години започва преход към демокрация и свободна пазарна 
икономика. В момента България е парламентарна република. Съгласно Конституцията 
върховният държавен орган е Народното събрание, съставено от 240 народни 
представители. Държавен глава е президентът, а изпълнителната власт (Министерски 
съвет) се ръководи от Министър председател.  

 
Територията на страната е разделена на 264 общини в 28 административни области. Във 
всяка административна област има средно 9 общини. Във всяка административна област 
има град, който изпълнява функцията както на областен център, така и на център на 
съответната община. Град София е център на две административни области - София Град 
и София Област.  
 
Общинският съвет е законодателния орган, представляващ местното самоуправление в 
общината. Общинските съветници се избират от гражданите на общината с 4 годишен 
мандат чрез преки пропорционални избори. Общинският съвет определя политиката за 
развитие на общината, решава местни проблеми, които са извън компетенцията на други 
органи и взима управленски решения касаещи общинската собственост. Кметът 
представлява изпълнителната власт на местно ниво и управлява общинската 
администрация. Кметът организира провеждането на общинската политика в 
съответствие с конституцията, националното законодателство и решенията на общинския 
съвет.  
 
Средно в една община живеят около 30 000 души в различни градове и села на площ 
приблизително 420 кв.км. Общините имат правомощията и функциите на местна власт. 
Кметовете, които представляват изпълнителната власт, се избират за 4-годишен мандат и 
съгласуват дейността си с общински съвети, които се избират на местни избори и 
представляват местната власт.  

 
Населените места в България са два вида: градове и села. 28 града (с население между 30 
000 и 400 0001 жители) са определени за административни областни центрове.  Селата не 
могат да бъдат административни областни центрове, но могат да бъдат общински 
центрове. Не съществува официално установен брой жители, които да определят едно 
населено място като град или село. Една община се състои от различни населени места, 
които могат да бъдат градове или села.  
 

                                                 
1 София – град, който също е административен областен център има население около 2 милиона 

жители. 
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Всяка община се състои средно от 26 населени места (градове и села) с население от 
средно 30 000 души. От гледна точка на територията общините варират от малки (44,4км2) 
до големи (422км2).  

 
Таблицата по-долу дава информация за 264-те общини в България по население и площ: 

Общини (население) Общини Население Територия Селища 

брой (%) хиляди   % кв. км % брой % 

Под 5 000 души 31 11,4 101,5 1,3 6086,9 5,5 282 5,3 

От 5 до 10 хиляди души  69 26,2 509,5 6,4 26 657,3 24,0 955 17,9 

От 10 до 20 хиляди души 77 29,3 1 104,0 14,0 24 762,1 22,3 1 563 29,3 

От 20 до 30 хиляди души 33 12,6 812,4 10,3 15 939,7 14,4 777 14,6 

От 30 до 50 хиляди души 21 8,0 770,1 9,8 16 270,7 14,6 599 11,3 

От 50 до 75 хиляди души 14 5,3 884,4 11,2 8 701,0 7,8 646 12,1 

От 75 до 100 хиляди души 8 3,0 692,4 8,8 4 718,5 4,3 230 4,3 

От 100 до 300 хиляди души 8 3,0 1 177,1 14,9 6 177,3 5,6 236 4,4 

От 300 хиляди до 1 милион души 2 0,8 661,1 8,4 339,5 0,3 7 0,1 

Над 1 милион души 1 0,4 1 178,6 14,9 1 348,9 1,2 38 0,7 

Общо 264 100 7 891,1 100 111 001,9 100 5 333 100 

 
Административното деление на България е представено в картата по-долу: 

 

 
Източник: Национално сдружение на общините в Република България 

 
Според използваното от България определение за планиране и усвояване на фондовете 
на ЕС, „селски райони” са общини, където няма нито едно населено място с повече от 
30 000 жители. Следователно 232 от 264-те общини в България се определят като селски 
райони. Те заемат 81% от територията на страната, а в тях живеят 42% от населението на 
България. Селищата във всички селски общини са обединени около общински център. В 
общинския център са разположени институциите, осигуряващи част от основните услуги 
за селското население – средни и/или професионални училища, здравни центрове, 
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банкови клонове и т.н. Малките градове от селски тип са равномерно разпределени в 
цялата страна.  

 
Неравномерно е разпределението на големите градове на територията на страната  и 
свързания с това различен достъп до специализирани услуги, наука, образование, култура 
и т. н. Отдалечеността на голяма част от селските райони в България от големи градски 
центрове е причина за неравномерното социално-икономическо развитие както между 
отделните области, така и в рамките на самата област. 

 
Около 40% от селските общини в България са малки (с по-малко от 10 000 жители), а от 
тях почти една трета са с население под 5 000 души. Малките селски общини изпитват 
значителни затруднения да поддържат обхвата и качеството на услугите за населението и 
по тази причина са по-уязвими от демографски сривове. 
 

1.1.2. Мрежата от обществени библиотеки в България 

 
В България има четири категории обществени библиотеки : 
 
- Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” – това е най-голямата обществена 
библиотека в България. Тя изпълнява дейности, чиито резултати се мултиплицират в 
другите библиотеки, като каталогизация на българската книжнина, поддържане на 
текущата и ретроспективна национална библиография и международно 
междубиблиотечно заемане; библиотеката не подпомага пряко повечето обществени 
библиотеки. 

 
- 272 регионални библиотеки – извършват за съответната административна област 
библиотечно-информационно обслужване,  и  изпълняват дейности за координация и 
методическо подпомагане на  читалищните и общински библиотеки в съответната област 
другите библиотеки в областта. Регионалните библиотеки са в основата на националното 
териториално библиотечно-информационно обслужване и са най-развитите обществени 
библиотеки в страната.  Министерството на културата отговаря за координацията и 
методическото ръководство на българските обществени библиотеки чрез 27-те 
регионални библиотеки.  

 
- 2 6823 читалищни библиотеки, всяка с фонд над 2 000 тома - тези библиотеки са най-близо до 
гражданите и до най-нуждаещите се групи от населението. Развитието на читалищните 
библиотеки не е равномерно и сред тях се наблюдават както много добре развиващи се 
библиотеки, така и изоставащи от съвременните тенденции. Читалищата са уникално 
българско явление, възникнало през ХІХ век. Първоначално те са били организирани и 
подпомагани от местната общност като библиотеки, читални и обществени средища, за 
да се превърнат с течение на времето в местни образователни и културни институции. Във 
всеки български град и почти във всяко село има читалище. Всяко читалище има 
собствено настоятелство и обикновено се помещава в сграда с централно 
местоположение. По традиция читалищата са свързани с културата и образованието, 
поради което библиотечните услуги са една от основните им дейности. От 90-те години 
насам се задълбочава разликата в качеството на библиотечното обслужване в читалищата. 

                                                 
2 Столична библиотеки обслужва две административни области - София - град и Софийска област. По тази 

причина има 27 регионални библиотеки, обслужващи 28 административни области.  
3 По данни на Министерството на културата за 2006 г.; Според регистъра на народните читалища 

приМинистерството на културата, в България има 3 391 читалища. 
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През последните десет години някои читалища успешно са се утвърдили като местни 
организации, взимащи дейно участие в развитието на общността. В момента читалищата 
са регистрирани като самостоятелни юридически лица с идеална цел и продължават да 
получават субсидия от Министерството на културата чрез общинския бюджет. 
 
- 19 общински библиотеки са създадени от местните власти като местни културни институции, 
финансирани от общината. Общинските библиотеки получават редовна финансова 
подкрепа, която осигурява по-добро развитие на услугите им в сравнение с тези на 
читалищните библиотеки. Общинските библиотеки са създадени като такива, за да 
отговорят на местни потребности и не съществува връзка между  броя на населението в  
общината и съществуването на общинска библиотека.  
 
Създаването на система от обществени библиотеки (включително читалищни) на 
територията на цялата страна започва през 70-те години по времето на централно 
планираната икономика. Вложени са значителни средства в сгради, оборудване, книжен 
фонд, обучение и развитие на персонала. Като цяло настъпилите промени след прехода 
към пазарна икономика през 90-те години на 20-ти век се отразяват неблагоприятно върху 
състоянието на библиотеките и функционирането им като система към момента. 
 

1.1.3. Заснемане на обществените библиотеки през планиращата фаза  

 
През май 2008 г. Звеното за управление на програмата (ЗУП) „Глобални библиотеки 
България” засне състоянието на обществените библиотеки, за да установи всички 
действащи към момента библиотеки в страната. Екип ключови експерти по библиотечно 
дело прегледа всички налични източници – база данни на Министерството на културата, 
база данни на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА4) и данни на 
Националния статистически институт. Въз основа на тези данни екипът експерти състави 
списък с 2 520 обществени библиотеки, развиващи дейност в периода 2005 - 2007. 
Списъкът бе разгледан и коригиран с оглед на няколко групи показатели – ефективност 
на библиотеките, демографски и икономически показатели, наличие на местни училища 
и НПО. Списъкът беше прегледан от 28-те регионални координатора5 и библиотеките, 
които не са подавали статистически данни през последните няколко години, бяха 
изключени от списъка. Накрая списъкът беше консултиран с експерти от Националното 
сдружение на общините в Република България. В резултат списъкът на обществени 
библиотеки, които да бъдат обект на заснемане беше сведен до 2 351 (списъкът беше 
одобрен от Управителния съвет6 на проекта на 9 юни 2008 г.). 

 

1.1.4. Оценка на потребностите на мрежата от обществени библиотеки през 
планиращата фаза 

 
Оценката на потребностите (ОП) бе проведена в периода юни – август 2008 г. Всяка 
библиотека бе посетена на място от двучленен екип – библиотекар и специалист по ИКТ, 
които попълниха подробни анкетни карти. 

                                                 
4 След ноември 2008 г. Съюзът на библиотечните и информационни работници (СБИР) променя 

названието си на Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА). 
5 28 регионални координатора от регионалните библиотеки бяха наети за подкрепа на програмните 

дейности под ръководството на ЗУП. 
6 Описанието на Управителният съвет е в раздел 5.План за организационен капацитет и управление, под-раздел 

5.2. Нива на управление на програмата и отчетност.    
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Оценката събра информация за ефективността, потребностите от хардуер, софтуер, 
Интернет свързаност, персонал и ремонт на помещенията на 2 351 обществени 
библиотеки. Тя обхвана значително по-голям брой библиотеки (с 60% повече) от 
предвидения в предложението за планиращата фаза (до 1 500 библиотеки). Този подход 
бе съгласуван и одобрен от фондацията поради очакваната висока допълнителна стойност 
на оценката на библиотеките за България. 

 
Въз основа на събраните анкетни карти бе съставена база данни, която впоследствие бе 
анализирана от основен екип в състав: 4 библиотечни експерти, 2 специалисти по ИКТ и 
1 социолог. Съвместно със Звеното за управление на проекта и партньорите по 
програмата екипът разработи шест отделни пакета за хардуерна/софтуерна подкрепа за 
библиотеките, обхванати от оценката. Пакетите са описани подробно в Раздел 3.4. 

 
Към момента проведената оценка на потребностите е най-голямото извършено на място 
проучване на обществените библиотеки в България. Събраните данни представляват най-
обстойната досега моментна снимка на библиотечната мрежа в страната. Резултатите от 
оценката бяха използвани не само за целите на планирането по програма „Глобални 
библиотеки” – те могат да бъдат от полза и за разработването на политики, както и за 
изследователите в тази област (напр. данните за материалното състояние, финансовото 
състояние и квалификацията на библиотечния персонал се ползват в процеса на 
подготовка на нормативната уредба на библиотеките). Резултатите от оценката на 
потребностите ще бъдат от стратегическо значение за българските власти в усилията им 
за изготвяне на национална стратегия за информационно общество и за планиране на 
развитието на мрежата от обществени библиотеки в страната. 

 
Таблицата по-долу обобщава най-важните резултати от ОП: 
 
  Брой 

библиотеки 
% 

28 административни областни центъра 
27 - регионални 

библиотеки 
1.1 

28 административни областни центъра 
218 – читалищни 

библиотеки 
9.3 

Други населени места (градове и села) - с население 
над 5,000 жители 

159 – читалищни 
и общински 
библиотеки 

6.8 

Други населени места (градове и села) - с население 
между 2,000 и 5, 000 жители 

285 – читалищни 
библиотеки 

12.1 

Други населени места (градове и села) - с население 
между 1,000 и 2, 000 жители 

502 – читалищни 
библиотеки 

21.4 

Други населени места (градове и села) - с население 
между 500  и 1,000 жители 

564 – читалищни 
библиотеки 

24.0 

Други населени места (села) - с население под 500 
души 

596 – читалищни 
библиотеки 

25.4 

Общо 2 351 100.0 

 
Някои от основните изводи от ОП показват, че: 
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- 78 % от обществените библиотеки са читалищни библиотеки, разположени в села, 
където библиотеката е единственият информационно-културен център.   

- Регионалните, общинските и градските библиотеки се подпомагат далеч по-добре и 
по-редовно от държавата и от органите на местната власт.  

- В икономически по-развитите административни области има по-голям брой 
действащи библиотеки. 

- 57% от анкетираните библиотеки имат само един служител, съвместяващ  няколко 
длъжности, включително библиотекар. 

- В сградите на 59% от оценените библиотеки няма достъп до Интернет.  
- 23 % от библиотеките предлагат компютри с Интернет на своите клиенти: това са 

всички 27 регионални библиотеки, някои добре развити читалищни библиотеки в 
населени места с над 5 000 жители и няколко читалищни библиотеки в села. В 
повечето случаи, обаче, тези библиотеки разполагат само с 1 компютър, който се 
употребява както от персонала, така и от посетителите на библиотеката.  

- В 83% от библиотеките няма нито един принтер, а 95% нямат скенер. 
- Само 11 библиотеки предлагат специализирани устройства за хора с увреждания.  
 
Въз основа на проведената оценка на потребностите обществените библиотеки в 
България се делят на две групи:  
 

 27 регионални библиотеки и около 50 други библиотеки (читалищни и общински), 
които се стремят да се модернизират със съвременни технологии и се възползват от 
подкрепата на държавата и местната власт; 
 

 библиотеки, които нямат необходимия капацитет да задоволяват информационните 
потребности на местната общност – към тази група спадат повечето читалищни 
библиотеки, 78% от които са разположени в селата.  

 
 
1.2. Основен проблем  

1.2.1. Контекст 

 
Жизненият стандарт в България не е висок, поради което разпространението на 
компютри и използването на Интернет се развиват недостатъчно бързо. България е най-
бедната държава от 27-те страни членки на Европейския съюз с брутен вътрешен продукт 
на глава от населението, равняващ се на 32% от средния за ЕС-25.  
 
Въпреки общата тенденция за намаляване на бедността, ползите от доброто 
икономическо развитие не са равномерно разпределени. Съществуват различия между 
доходите на различните групи от населението, между отделните области и между 
градовете и селата в една и съща област. Десет (10%) от населението получават 40% от 
националния доход. 

1.2.2. Проблеми, към които ще бъде насочена програмата 

 
Информационна неравнопоставеност и неразвито информационно общество 
 
Въпреки статута й на страна със средни доходи България продължава да бъде изправена 
пред трайна информационна неравнопоставеност. Общественият достъп до компютри и 
Интернет, както и ефективното ползване на ИКТ („действителен достъп”) са 
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недостатъчно и неравномерно развити в териториално отношение и разкриват 
неравнопоставеност между различни групи от населението. Същевременно, в глобален и 
национален мащаб съдържанието на Интернет бързо се разраства, а институциите и 
обществото все повече разчитат на Интернет като средство за достъп до информация. По 
този начин се създава порочен кръг, който може да бъде прекъснат единствено чрез 
осигуряване на по-широк и ефикасен достъп до ИКТ за населението. 
 
Въпреки това, българските обществени библиотеки в момента не са способни да се 
справят с проблемите на информационната неравнопоставеност и неразвитото 
информационно общество в България. Програмните партньори считат, че мрежата от 
обществени библиотеки може да допринесе за преодоляване на информационната 
неравнопоставеност в България, ако бъде приведена в състояние да предоставя достъп до 
Интернет и ИКТ за масовия потребител.  
 
Държавните институции в България публикуват на страниците си нарастваща по обем 
полезна информация и развиват услуги на електронното правителство. Официалният 
портал на Европейския съюз вече предлага на български език цялата законодателна, 
социална, бизнес и образователна информация на ЕС. Две трети от българското 
население остава изолирано от тези важни информационни потоци. 

 
В България преди всичко Интернет се употребява за електронна поща, достъп до музика и 
развлечения, но не и за онлайн услуги на частния бизнес и публични информационни 
услуги. Очаква се обществените библиотеки да насърчат по-ефективна и разнообразна 
употреба на Интернет. 
 
Населени места и хора в информационна неравнопоставеност  
 
Над 40% от населението в България живее в селски райони, където много от населените 
места са изолирани в географски план или са икономически неразвити. Понастоящем, 
хората в тези населени места продължават да ползват радиостанции, няколко 
телевизионни канала и телефон като единствени средства за достъп до информация и 
връзка със света. Тъй като населението в тези малки градове и села е по принцип бедно и 
следователно не е мобилно, безплатният достъп до Интернет и ИКТ в обществените 
библиотеки в тези места ще е много полезно за хората и ще допринесе до подобряване на 
възможностите за по-добър живот. 
 
Голяма част от обществените библиотеки не предлагат на своите потребители достъп до компютри и 
Интернет 
 
Тъй като са най-близо до населението и покриват повече или по-малко равномерно 
цялата територия на страната, обществените библиотеки в България са най-естественото 
място за достъп на гражданите до информация, услуги и възможности, които предлага 
глобалната мрежа7.  Въпреки това, голяма част от обществените  библиотеки не 
разполагат с компютри и обучен персонал, способен да помогне за реален достъп до 
информация. Според проучването на потребностите на обществените библиотеки, 77% 
от тях не предлагат достъп до Интернет за потребителите поради липса на компютри. 

 

                                                 
7 Обикновените хора в малките населени места възприемат обществените библиотеки като предпочитани 
мeста за достъп до компютри и Интернет (доклади „е-България” за 2005 и 2006 г.). Въпреки това през 2005 
г. едва 3% от общинските, регионалните и читалищните библиотеки са в състояние да предложат достъп до 
Интернет на посетителите. 
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Библиотечните служители нямат необходимата квалификация да подпомагат потребителите в 
областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) 
 
Оценката на потребностите показа, че с изключение на служителите в регионалните 
библиотеки и някои читалищни библиотеки, библиотечните работници не са подготвени 
да предлагат ИКТ подкрепа на потребителите и помощ при търсене на информация в 
Интернет. Библиотечните служители в 52% от обхванатите от оценката библиотеки не 
притежават библиотечна квалификация8, а 43% никога не са ползвали компютър.  
 
Недостатъчна платена абонаментна информация и местно съдържание  
 
Според резултатите от проведените през планиращата фаза на програмата граждански 
форуми и фокус групи, българската общественост няма достатъчен достъп до платени 
бази данни в Интернет (напр. достъп до източници на нормативна информация). 
Анализът установи също необходимостта в обществените библиотеки да се оказва 
съдействие за достъп до надеждна и качествена информация, а не информация изобщо. 
Местното съдържание в България е оскъдно. Малка част от участвалите в ОП 2 351 
библиотеки имат собствени Интернет страници и предлагат чрез тях местно съдържание: 
новини, календар на проявите, справочник за местните организации, галерия с 
художествени творби и т.н. Местното съдържание на официалните страници на 
общините се свежда до известна административна информация и протоколи от 
заседанията на общинския съвет. Като цяло общностите нямат възможности за изява и 
представяне в глобалната мрежа. 
 
Населението като цяло не притежава информационна компетентност 
 
Проведените през планиращата фаза на програмата граждански форуми и фокус групи 
разкриват, че обикновените потребители нямат достатъчна информационна 
компетентност9 - умения, за да търсят и преценяват информацията, и поради тази 
причина се налага библиотечните работници да могат да помагат на потребителите в това 
отношение. Поради недостиг на печатни и електронни ресурси, българските граждани не 
познават цялото разнообразие от информационни формати, видове източници и 
инструменти за търсене в съвременната информационна епоха. По тази причина 
непосредственият им изследователски опит е ограничен и непълен, а възможностите за 
лично развитие и образование не се оползотворяват в максимална степен. Анализът 
установи също необходимостта в обществените библиотеки да се оказва съдействие за 
достъп до надеждна и качествена информация, а не информация изобщо. Учениците и 
студентите например възприемат източниците в Гугъл и Уикипедия като истина от 
последна инстанция, без да си дават сметка, че тези източници са необятни и невинаги 
проверени. 

 

                                                 
8 Понастоящем, в България работят библиотекари със следните видове квалификация – магистър, 

бакалавър, 6-месечен курс за висшисти, 45-дневен библиотечен курс за среднисти.  
9 Според определението на ЮНЕСКО (Програма „Информация за всички”) информационна 

компетентност е способността на хората да: „разпознават информационните си потребности; 
локализират и оценяват качеството на информацията, съхраняват и извличат информация; използват 
ефективно информацията, спазвайки етични норми; прилагат информацията, за да създават и 
разпространяват знания“  (http://portal.unesco.org).  

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=26597&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


   

„Глобални библиотеки”                                                                                         Министерство на културата на Р България  
Предложение за субсидия за страната                                                                                     Програма на ООН за развитие 

11 

1.2.3. Обобщена информация за текущи инициативи в областта на 
информационното общество и обществените библиотеки  

 
Напоследък в страната са в ход различни инициативи, имащи отношение към програма 
„Глобални библиотеки – България”.  
 
Електронно правителство и публични електронни услуги 
 
Процесът на въвеждане на електронно правителство в България започва през 2002 г., 
когато се приемат Стратегия за модернизиране на държавната администрация и Стратегия 
за електронно правителство. В периода 2003-2005 г. експериментално се въвеждат някои 
електронни услуги за гражданите и бизнеса съгласно препоръките на Европейската 
комисия, както и електронен подпис в работата на администрацията. След 2005 г. по-
динамично се преустройват бизнес процесите в държавната администрация и все по-
пълно се въвеждат електронни услуги за граждани и фирми. Например, на сайта на 
Националната агенция по приходите гражданите могат да правят справки за своя 
социален и здравен осигурителен статус; работодателите могат да регистрират трудови 
договори на наетите лица; юридическите лица могат да подават онлайн митнически 
декларации, декларации по ДДС и по ДОД; дава се достъп до нормативни документи 
онлайн. На сайта на Министерство на икономиката и енергетиката се предоставя 
електронен регистър на обществените поръчки, а на сайта на Народната библиотека може 
да се търсят публикации в нейния онлайн каталог.  
 
Ползването на електронни услуги в България все още не е достатъчно популярно. 
Инициативата Глобални библиотеки ще създаде условия много по-широк кръг граждани 
и фирми на територията на цялата страна, и особено в по-отдалечени от общинските 
центрове населени места, да ползват гореизброените и подобни на тях услуги чрез 
посещение в обществените библиотеки и при необходимост помощ за това от страна на 
библиотечните работници.  

Въвеждане на информационни и комуникационни технологии в българските училища (2005-2008 г.) 

Това е съвместна инициатива на Държавната агенция за информационни технологии и 
съобщения ДАИТС (високоскоростен Интернет в училищата) и Министерството на 
образованието и науката (образователен портал, платформи за дистанционно обучение и 
образователно съдържание). Инициативата отчита мащабни и добри резултати (покритие 
във всички 264 общини; 35 000 компютъра свързани с Интернет в 2 200 училища; 
обучени преподаватели във всички училища), но търпи критики в общественото 
пространство по отношение на своята ефективност.  

 
Много често учениците не могат да ползват компютърните лаборатории в училищата в 
извънучебно време, когато това действително е необходимо за подготовка на уроците. 
Програма Глобални библиотеки ще даде възможност на учениците да ползват компютри 
и Интернет по-свободно и/или повече време.   

 
Телецентрове – достъп до компютри и Интернет за всички  

По този проект на ДАИТС е изградена сравнително равномерна мрежа от 115 
телецентъра в цялата страна – във всички типове населени места (големи градове, по-
малки градове и села). Понастоящем телецентровете предлагат платен достъп до 
Интернет, услуги на електронното правителство и обучения по ИКТ. Телецентровете 
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осигуряват платена основна помощ за посетители по отношение на комуникации, 
компютри и Интернет, както и структурирани обучения по предварително определени 
програми. Независимата междинна оценка на инициативата от 2007 г. показва, че фокусът 
на усилията би трябвало да се измести от стриктно технологичното към сферата на 
местното развитие и потребностите на всяка конкретна общност. Освен това, 
оценителите препоръчват анализ на нуждите преди инвестицията в техника и 
институционално развитие по места, както и „социален маркетинг” в целевите общности. 
Препоръчва се също текуща вътрешна оценка на провежданите от програмата дейности 
по места. 
 
По проект Телецентрове е изграден значителен местен човешки потенциал – 
специалисти по ИКТ. ИКТ обученията, провеждани в Телецентровете, са по програма 
„Неограничени възможности” на Майкрософт. Специалисти от телецентровете и 
натрупаният опит в сферата на обучение по компютърни умения ще бъдат максимално 
използвани по програма Глобални библиотеки в България чрез включване на  
специалисти от телецентровете в екипите за ИТ поддръжка и обучение. По време на 
планиращата фаза през 2008 г. специалисти от телецентровете взеха участие в анализа на 
потребностите на библиотеките. 

По-долу са изброени проекти и инициативи са на ББИА: 

Национална библиотечна седмица 
 
Ежегодна кампания за застъпничество на ББИА, организирана за пръв път през 2006 г. с 
подкрепата на посолството на САЩ в София за популяризиране на ролята на 
обществените библиотеки в информационното общество. През 2008 г. кампанията беше 
насочена към нуждата от закон за библиотеките. 

 
Националната библиотечна седмица ще бъде използвана в рамките на програма 
„Глобални библиотеки България” с цел застъпничество и популяризиране на услугите, 
които модерната библиотека е в състояние да предоставя на обществото и общността. 
 
Управление на обществените библиотеки 
 
Проектът (септември 2008 г. – март 2009 г.) е финансиран от Британския съвет и подкрепя 
обучение и стаж във Великобритания на 30 ръководители на читалища и общински 
библиотеки, които ще бъдат подготвени да обучат още 150 библиотечни ръководители. 
Набляга се на организацията на информационни източници за улесняване на ученето 
през целия живот, услуги на електронното правителство, възможности за обучение и 
бизнес. 

 
Програма „Глобални библиотеки България” ще идентифицира част от своите  обучители 
сред онези 150 лица, които вече ще са преминали обучение по гореспоменатата 
инициатива. 

 
Нормативна уредба на библиотеките и библиотечно-информационните дейности в България 
 
Инициативата е подкрепена от Британския съвет с партньори ББИА, Министерството на 
културата и Народната библиотека. Крайният резултат е проектозакон за обществените 
библиотеки, който урежда дейността на народната, регионалните, общинските и 
читалищните библиотеки, източниците на финансиране и професионалните изисквания 
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към библиотечните служители. В момента проектът се разглежда от Министерството на 
културата, преди да бъде внесен в Народното събрание.  
 

Професионалната библиотечна общност в България е здраво обединена около 
идеята за съвременна законодателна уредба за библиотеките, която да осигури държавно 
обезпечаване на библиотечните услуги, редовни бюджети и продължаващо обучение за 
библиотечните служители. Проблемът с дългоочакваното библиотечно законодателство 
има пряка връзка с програма „Глобални библиотеки – България” – очаква се добрите 
практики и успешните примери по програмата да допринесат за нов образ на българските 
обществени библиотеки в очите на законодателите. 

 
Библиотеката въвежда Европа в моя живот 
 
През периода февруари – май 2008 г. обществени библиотеки от три области са обучени 
да предоставят актуална информация за ЕС (граждански права, придвижване и обучение в 
ЕС, възможности за финансиране от ЕС10). Проектът е финансиран от Европейската 
комисия. 

 
Компонент обучение на програма „Глобални библиотеки България” ще включи теми и 
материали, който ще бъдат взаимствани от този проект.  
 
„Американско-български библиотечен обмен” (Проект ABLE) 
 
Проектът е финансиран от Държавния департамент на САЩ в периода 2003-2007 г. и 
подпомага партньорството между 18 обществени библиотеки от САЩ и 18 обществени 
библиотеки от България, както и участие в обучения и стаж в Колорадо и Айова. 
Проектът развива 18 български библиотеки като обществени информационни центрове и 
повишава разбирането на държавната и местната власт за ролята на библиотеките в 
демократичното общество.  

 
Изводите от проекта сочат, че читалищните библиотеки силно се повлияват от 
подкрепата с техника и обучение, като общността видимо разпознава резултатите от това. 
Читалищните библиотеки отчитат 25% нарастване на броя на посещенията и между 10% 
и 50% нарастване на броя на заетите материали. Става ясно, че ефективното 
застъпничество и отразяването на резултатите от регионалните медии повлиява местните 
власти в положителна насока (разкриване на нови работни места за библиотекари, 
дарения за покупка на оборудване и т.н.). Успешната практика по време на проекта доказа, 
че моделът „обучение на обучители /обучение от колеги” е приложим към 
библиотечната общност в България. Пилотните дейности по проекта убедиха три 
читалищни настоятелства и шест регионални библиотеки да осигурят безплатен достъп 
до Интернет за посетителите. Това ще бъде използвано в Програма „Глобални 
библиотеки България”. Пилотните библиотеки по ABLE ще служат като модел за 
програмата и защото вече предлагат местно електронно съдържание, а служителите им 
имат изграден капацитет да бъдат използвани като обучители по новата програма. 
 
 Проект ABLE доказва, че преминалите през обучение библиотеки са заинтересовани да 
развиват специфични програми за местната общност (напр. занимания на деца през 

                                                 
10 Възможностите за финансиране са така наречените Оперативни програми или Национални програми, 

които се финансират от бюджета на ЕС и съфинансират от държавния бюджет през периода 2007-2013 с 
цел подкрепа на приобщаването на България към ЕС. Например Оперативна програма „Регионално 
развитие‟ или Национална програма за развитие на селските райони. 
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лятната ваканция; здравни беседи). С това се развиват библиотечното потребление, 
имиджът на библиотеката и подкрепата за библиотеката от местната власт. 

 
Достъп до електронна информация за хора с увреждания  
 
С подкрепата на Британския съвет от юни 2005 г. до май 2006 г. проектът подпомага 
създаването на уебсайт и инсталирането на оборудване за хора с увреждания в 11 
обществени библиотеки. Служителите в библиотеките са обучени да боравят с 
оборудването. 

 
В хода на Програма Глобални библиотеки България ще се търсят разширяване на обхвата 
и съдържанието по посока на специфични уязвими групи чрез допълнително 
финансиране от страна на национални и/или други източници.   

 
1.3. Стратегически цели на програмата 

1.3.1. Параметри на програмата 

 
Това предложение за субсидия предвижда 4 години и половина за реализация на 
програмата с национално покритие в Република България. Планираният общ бюджет на 
програмата в размер на 50 милиона щ.д. включва 15 милиона щ.д. субсидия от Фондация 
„Бил и  Мелинда Гейтс”, 6 милиона щ.д. дарение от Майкрософт и 29 милиона щ.д. 
национално (централно и местно) съфинансиране. Програмата има цели да осигури 5 400 
компютърни работни станции, предоставящи безплатен достъп до Интернет за 
населението в 900 обществени библиотеки. Програмните дейности по обучение, 
застъпничество и електронно съдържание се очаква да обхванат допълнителни 700+ 
библиотеки. 
 
Въз основа на горепосочените параметри, очакваният обхват на население е изчислен по 
следния начин: 5 400 работни станции х 8 часа дневно х 250 работни дни годишно = 10 
800 000 човекочаса годишно. Предполагайки, че един потребител ползва един компютър 
50 часа годишно, програмата ще обхване 216 000 души годишно. Така общият брой на 
населението, до който програмата ще достигне към края на периода на субсидията, би бил 
972 000.    

1.3.2. Визия за успех 

 
Българинът иска да види обществената библиотека като естествен притегателен център 
за хора от всички възрасти, социални групи и населени места. В „мечтаната” 
библиотеката се съсредоточават, развиват и разпространяват информация, 
комуникационни възможности, знания, умения и разнообразни услуги. Библиотеката е 
място за срещи и емоционален и интелектуален център на общността. В изолираните 
и/или малки населени места читалището и библиотеката са единствените обществени 
места за достъп до информационни източници.  
 
До пет години от своето начало програмата ще даде възможност на повече български 
граждани да се ползват от ресурсите на глобалната мрежа чрез поне три обществени 
библиотеки във всяка от 264-те общини на България. Програмата ще помогне на 
библиотеките да се развиват като значими местни средища за информация, комуникация, 
обучение, знания, културна дейност и услуги за общността. Тези библиотеки ще 
формират активна мрежа на територията на цялата страна, която ще съдейства за 
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приобщаване на българите към глобалното информационно общество. Очаква се 
българските обществени библиотеки да обслужват нарастващ процент от населението на 
страната. 
 
Стремежът е програмата да обхване както 900 получаващи ИКТ оборудване библиотеки, 
така и още 700+ библиотеки, които няма да получат оборудване, но ще участват в 
обучения, застъпничество и работа в мрежа. Това ще осигури плътно покритие в цялата 
страна за разпространение на успешни пилотни практики на достъп до информация и 
услуги чрез обществените библиотеки. Чрез активно застъпничество и комуникация 
относно целите и резултатите на програмата ще се търси трайна ангажираност на 
властите и широка обществена подкрепа за дейностите, започнати с помощта на 
Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”. 
 
Програмата ще спомогне за трансформацията на българските обществени библиотеки в 
съвременни информационни центрове и места за достъп до информация, които се ценят 
от местната общност и поради това се подкрепят от местните власти, читалищните 
настоятелства и частния сектор в дългосрочен план. „Новата библиотека” ще предоставя 
безплатно пакет услуги: 
 
 компютри за потребители; 
 достъп до Интернет и оn-line информация; 
 електронно съдържание; 
 обучение на потребители по компютърна и информационна грамотност; 
 развитие и изпълнение на проекти подпомагащи общността; 
 предоставяне на пространство за общностни инициативи / събития; 
 посрещане на специфични потребителски нужди (деца, безработни, 

предприемачи); 
 по-приветливи помещения за посетителите; 
 ориентирана към потребителя работа на на библиотекарите.  

 
Като се води от целта за разширяване на достъпа на обществените библиотеки, 
програмата в България също ще се основава на подхода на развитието на човека, като 
прилага принципите на социалното включване, равните възможности и солидарност при 
избора на целеви библиотеки и население. Това означава, че програмата ще се стреми да 
достигне както до градове и села с голям брой население, така и до населени места с по-
малък брой население, където потребителите на целевите библиотеки ще бъдат или 
жителите от съответното населено място, или тези от съседния град/село. 
 
Програмата ще има дълготрайно въздействие, продължаващо и след приключването на 
субсидията за страната. Тя ще обедини библиотечните работници в България в една по-
квалифицирана и по-уважавана професионална група, като привлече в обученията кадри 
от всички активно действащи библиотеки, а не само от библиотеките, получаващи 
оборудване. Програмата ще допринесе за практическото осъществяване на националната 
политика за електронно правителство и публични електронни услуги. Програмата ще 
стимулира сътрудничество между обществените библиотеки и училищната система с цел 
повишаване надеждността на образованието в началния/средния курс.  
 
Програмата е уникална както по обхват, така и по разнообразие от взаимосвързани 
елементи – тя ще осигури ИКТ оборудване за обществените библиотеки, комплексно 
обучение за библиотечните работници, разработване на разнообразно електронно 
съдържание на централно, регионално и местно ниво. 
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Програмата ще предостави на българските граждани по-добри възможности да повишат 
своите умения и информираност, което ще им позволи да правят по-добър избор за 
своето благополучие и препитание, както и за развитието на териториите, които 
обитават.  
 

1.3.3. Предпоставки за постигане на визията за успех 

 
Първата предпоставка за постигане на очертаната по-горе визия за успех е основните 
партньори по програмата да продължат доброто си сътрудничество, започнато през 
фазата на планиране, и да привлекат други стратегически съюзници към програмата. 
Допълнителни усилия ще бъдат насочени към това местната общност да възприеме 
използваните подходи, ресурси и инструменти за приближаване на ИКТ до населението 
чрез обществените библиотеки. Програмата ще се стреми да спазва принципа на участие 
и подход „от долу на горе” при разработването на конкретни дейности, като пилотно 
създаване на електронно съдържание, новаторски услуги за потребителите и местни 
партньорства от нов порядък, подпомагани/ръководени от библиотеките. 
 
Друга важна област, към която трябва да се обърне програмата, е свързана с 
професионализма, обществения образ, самочувствието, мотивацията и ангажираността на 
библиотечната общност. Екипът на програмата ще полага съгласувани усилия в тази 
насока, за да обедини целевите библиотеки в действаща мрежа от работещи в 
сътрудничество и споделящи своите ресурси звена. 

 
Програмата ще подпомага целевите библиотеки в работата им с общността, за да 
разширят и разнообразят потребителите и партньорите си. Очаква се резултатите от 
програмата да допринесат към усилията на Министерството на културата и отделните 
библиотеки за обогатяване на библиотечните книжни и електронни фондове. 
 
Не на последно място, програмата има за цел да поощрява и подкрепя партньорства на 
местните библиотеки с частния и неправителствения сектор като начин да се преодолее 
порочният кръг „недостатъчно финансиране – по-малко потребители – по-слабо 
въздействие – недостиг на ресурси”, характерен за последните 20 години. 
 
Всеки отделен елемент на програмата – ИКТ инфраструктура, обучение, методическа 
помощ за по-добри услуги, създаване на електронно съдържание – ще се осъществява с 
оглед на устойчивост и надграждане на резултатите в дългосрочен план, особено в 
периода след края на субсидията за страната. За целта ръководството и партньорите на 
програмата внимателно ще анализират вариантите за институционална организация след 
приключване на субсидията, която да запази опита, знанията, подходите, успешните 
практики, материалните и нематериалните активи, натрупани от програмата. В рамките на 
стратегията за устойчивост партньорите по програмата ще очертаят конкретните стъпки, 
включително финансовите ангажименти, които трябва да се предприемат още в етапа на 
изпълнение на програмата. 
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1.3.4. Стратегическа цел 

 
Стратегическата цел на програмата беше формулирана при подготовката на 
предложението за субсидия за планиращата фаза и бе съгласувана с партньорите по 
проекта:    
 

“Да се осигури лесен и равнопоставен достъп до информация, знание, комуникации и 
електронни услуги в обществените библиотеки чрез ползването на безплатен Интернет и 
други информационни и комуникационни технологии, за да се подпомогне 
приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество, да 
се повиши качеството им на живот и да се ускори развитието на гражданското общество”.  

  

1.3.5. Очаквано въздействие от програмата върху целевото население и общности 

Местните общности ще бъдат подпомогнати да постигнат желаната визия за техните 
библиотеки. Както беше отбелязано по време на консултативните граждански форуми, 
проведени през фазата на планиране (август 2008 г.), обществените библиотеки се 
възприемат – или хората искат да ги виждат така – като „емоционални и интелектуални 
средища” и „места за общуване между хора с общи интереси за четене и лично 
усъвършенстване”. Хората очакват библиотеката да се превърне от „склад за книги” във 
„физическо и виртуално пространство за интерпретиране на информация, обмен на 
гледни точки и обсъждане на различни мнения”. Инициативи в местната библиотека 
могат да събират различни групи от общността, да формират полезни нови партньорства 
и да предизвикват промени. Така библиотеките ще прераснат в центрове за гражданско 
участие, където членовете на общността заедно ще градят своите общи ценности и където 
всеки ще се чувства добре дошъл, нужен и уважаван. 
 
Очаква се програмата да подобри професионалното самочувствие на българските 
библиотекари и техния образ в обществото – да им помогне да израснат в уменията си да 
боравят с ИКТ, за да улеснят ефективното ползване на ИКТ и от библиотечните 
потребители; да помогне на библиотекарите и на населението да откриват и ползват чрез 
ИКТ повече и по-качествена информация и услуги. Програмата ще допринесе за развитие 
на ИКТ умения сред населението, тъй като библиотекарите – формално или неформално 
– ще обучават посетителите. 
 
Местните общности ще могат да преодолеят географските бариери и информационната 
неравнопоставеност по два начина. От една страна, хората от селските райони ще могат 
да се възползват от всички предимства на информационното общество – като безплатен 
достъп до информация за работни места, образователни и здравни възможности през 
Интернет, услуги на електронното правителство. От друга страна, с помощта на 
програмата местните общности ще могат да представят в Интернет своята специфична 
идентичност, култура, традиции и природни дадености чрез създаване на местно 
съдържание. 

 
Нарастващата интеграция между информация, компютризация и комуникации в 
глобалната мрежа налага преразглеждане на функциите на обществените библиотеки в 
България. Отварянето към нуждите на потребителите и въвеждането на ИКТ ще разширят 
обхвата на услугите, предлагани от обществените библиотеки в страната, и ще съдействат 
за преодоляване на информационното неравенство. Обществените библиотеки са важен 
елемент от националната информационна система и навременното въвеждане на ИКТ в 
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тях ще ги превърне в общностни центрове и точки за достъп до информационното 
общество в България. 
 
Очаква се програмата да допълва усилията на правителството за развитие на селските 
райони в контекста на членството на България в ЕС. Националната програма за развитие 
на селските райони за 2007 – 2013 предвижда инвестиции в инфраструктурата и 
икономическите субекти, за да подобри условията на живот в селските райони и да ги 
направи по-атрактивни за гражданите. Очаква се, че Програма Глобални библиотеки 
България ще подпомогне тези усилия, като надгражда върху планираните инвестиции в 
обществената и частна инфраструктура. 
 
Партньорите по програмата вярват, че развитието на информационно общество в 
България чрез мрежата от обществени библиотеки значително ще допринесе за 
ефективен достъп на населението до разнообразието от информация, знания и услуги, от 
които се нуждаят хората независимо от своето социално положение, пол, възраст, 
етническа принадлежност или здравословно състояние. В контекста на членството в ЕС 
българското правителство разглежда развитието на информационно общество като 
всеобхватна политика, залегнала в ресорните планове и програми за развитие на страната. 
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2. Цели на програмата, географско разпределение и 
население 
 
2.1. Цели, резултати, продукти и дейности по програмата  

2.1.1. Цели на програмата 

 
Логиката при формулиране на програмните цели следва по-долу. Основополагащ във 
формулираната програмна цел е равнопоставеният достъп, а четирите ключови елемента 
са: 
 

 информация 
 

 знания 
 

 комуникация 
 

 електронни услуги. 
 
Средствата за тяхното постигане чрез програмата са безплатно използване на Интернет и 
други информационни и комуникационни технологии, а крайната цел е да се подпомогне 
приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество, да 
се повиши качеството им на живот и да се ускори развитието на гражданското общество. 

 
Тъй като програмата е насочена изключително към библиотеките, в основата на 
формулираните цели заляга визията за по-развита обществена роля на библиотеките в 
бъдеще. Водещият принцип е, че програмата ще даде възможност на обществените 
библиотеки в България ефективно да обслужват своите бенефициенти. Ето защо 
предлаганите цели на програмата предвиждат три нови, взаимно допълващи се роли за 
библиотеките. Тези роли произтичат както от традиционната дейност на библиотеките в 
България, така и от променящите се потребности на техните днешни и бъдещи 
потребители.  
 
В тази връзка целевите библиотеки по програмата ще се утвърдят като средища за: 

 

 Насърчаване на развитието в общността чрез превръщане на библиотеката в 
привлекателно място за обществен живот, равноправно участие и достъп до 
информация; 

 Повишаване качеството на човешкия капитал чрез развитие на уменията на 
библиотечните работници и осигуряване на възможности за образование и обучение 
на потребителите на библиотеките; 

 Ускорено приобщаване към информационното общество чрез развитие на 
информационна компетентност в библиотечните общности, обезпечаване на средства 
за комуникация, предоставяне на електронни услуги и ресурси, и повишаване на 
цялостния потенциал на мрежата от обществени библиотеки в България. 

 
Тези три цели са насочени към постигане на стратегическата цел, формулирана от 
партньорите още в самото начало на процеса за разработване на програмата.   
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2.1.2. Съображения при планирането на дейностите, продуктите и резултатите от 
програмата  

 
Таблицата по-долу (Дейности, продукти и резултати за всяка от целите по програмата) включва 
четири хоризонтални сегмента, както следва: 
 
Цел 1 – управление на програмата 

 

Предвид изискванията на фондацията и предвиждания механизъм за усвояване на 
субсидията, в допълнение към останалите три цели е формулирана още една цел, 
свързана със съответните етапи в програмния цикъл. Тази цел има „оперативен” характер. 
Нейното постигане е предпоставка за успешна работа по трите останали цели. 
Предвидените дейности и продукти по Цел 1 са свързани с изпълнението, управлението и 
мониторинга на програмата, оценка на въздействието, обща оценка и устойчивост след 
приключване на субсидията във всичките им аспекти, по които трябва да се работи през 
четири и половина годишния период за усвояване на субсидията. За всички дейности по 
тази цел пряка отговорност носят ЗУП и партньорите по програмата. 

 
Цел 2 – развитие на общността 

 

Подходът към Цел 2 е обоснован от разбирането, че повечето дейности ще се 
осъществяват пряко от библиотечните работници и от други местни актьори в общността. 
Вместо да участва пряко и непосредствено във всеки конкретен случай (което би било 
невъзможно предвид мащаба и бюджета на програмата), ЗУП ще направлява, обучава, 
консултира и напътства 28-те регионални координатори в работата им като катализатори, 
популяризатори и ресурсни лица за дейностите по тази цел в съответната 
административна област. 
 

Свързаните с тази цел дейности ще подпомогнат библиотечните служители да 
разнообразят услугите, предлагани от местните библиотеки, и ще повишат разбирането 
на читалищните настоятелства за потенциала и мисията на библиотеките в техните 
читалища. Едновременно с това, програмата ще се стреми да ангажира частния сектор в 
дейността на библиотеките в духа на корпоративната социална отговорност. 
 

В исторически план обществените библиотеки в България са подпомагали дейността на 
местните училища, както и някои общински дейности в сферата на културата. Програмата 
ще стимулира по-разнообразни и по-богати партньорства между библиотеките, местните 
организации и гражданите. Необходимост и потенциал за такива партньорства има и в 
областта на образованието, и за предоставяне на услуги по места, и за разработване на 
местно електронно съдържание. Тъй като участието на доброволци е спорадично явление 
в България, програмата ще търси нови подходи и ще насърчава хората да даряват на 
общностите си, с цел подобряване на местната среда като цяло. Дейностите за 
застъпничество и комуникации на програмата ще утвърждават по-голяма роля на 
обществените библиотеки в развитието на общността. Новите доброволци, партньори и 
приятели на библиотеките, за чието привличане ще спомогне програмата, също ще 
станат местни застъпници за ролята на библиотеките. 
 
 

Цел 3 – човешки капитал 

 

Тъй като програмата ще повиши качеството на човешкия капитал главно чрез обучения, 
към Цел 3 спадат всички обучителни дейности, независимо дали осъществяването им ще 
бъде пряка отговорност на ЗУП, или ЗУП само ще подпомага за тяхното провеждане.   
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По компонента на програмата за изграждане на капацитет библиотечните служители ще 
бъдат обучени да работят като информационни консултанти, способни да управляват 
малка обществена библиотека и да общуват ефективно с всички групи потребители. Те 
ще се научат да използват цялата гама от средства за търсене на информация и ресурси на 
регионалните библиотеки (напр. електронни справки „Попитай библиотекаря”). 
Библиотекарите ще бъдат също обучени и мотивирани да се консултират помежду си с 
помощта на електронния портал на програмата, модериран от ЗУП. 

 

Библиотечните потребители ще се подпомагат от обучените библиотечни служители при 
ползването на ИКТ и Интернет. Така уменията и знанията, придобити от библиотекарите 
чрез обучителния модул на програмата, ще бъдат пренесени в общността. 

 

Във всички аспекти на взаимодействието между библиотекаря и потребителя (въпроси и 
отговори; направлявано търсене; насоки или ИТ обучение от библиотекаря; оценка на 
информационни източници), обучените библиотечни служители постепенно ще 
формират информационна компетентност у потребителите – способност да намират, 
оценяват и използват информация правилно, етично и ефикасно. 

 

Разработването на обучителни материали по програмата (печатни и електронни) ще 
започне още през планиращата фаза през първата половина на 2009 г. Вече има изготвен 
план за обучение на библиотекарите по програмата. Целта на обучението е да се постигне 
профил на компетенциите на българските библиотекари, които наред с необходимата 
библиотечна квалификация да бъдат професионалисти с грамотност в областта на 
информационните технологии, с умения за електронно търсене, управление на 
библиотеката и работа с общността. 

 

Порталът на програмата също ще се използва за обучителни цели. Освен това 
библиотекарите ще получават подкрепа за разработване на местно съдържание, насочено 
към специфични образователни и/или обучителни потребности в съответната общност. 

 
Цел 4 – информационно общество 
 
Към Цел 4 спадат всички дейности по програмата, свързани с достъп до Интернет и ИКТ 
инфраструктура, тъй като наличието на Интернет и работеща информационна и 
съобщителна техника в целевите библиотеки е задължително условие за приобщаване 
към света на глобалната информация чрез обществените библиотеки.  

 

Програмата ще насърчи сътрудничеството между библиотечни работници в различни 
географски точки. Например като работят във виртуални екипи с помощта на Интернет и 
портала на програмата, библиотечните работници биха могли заедно да представят 
доклади с наблюденията си за нуждите на потребителите, насочени към актуализиране на 
предлаганите услуги, или да съставят тематични електронни справочници с безплатни 
източници на информация за общността или в други области. 

 
Виж таблицата по-долу за подробности относно групите дейности, свързаните с тях 
продукти и желаните резултати по всяка от четирите цели на програмата. 



  . 
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2.1.3. Дейности, продукти и резултати за всяка от целите по програмата 

 

Визия за успех: До пет години от своето начало програмата ще даде възможност на повече български граждани да се 
ползват от ресурсите на глобалната мрежа чрез поне три обществени библиотеки във всяка от 264-те 
общини на България. Програмата ще помогне на библиотеките да се развиват като значими местни 
средища за информация, комуникация, обучение, знания, културна дейност и услуги за общността. Тези 
библиотеки ще формират активна мрежа на територията на цялата страна, която ще съдейства за 
приобщаване на българите към глобалното информационно общество. Очаква се българските 
обществени библиотеки да обслужват нарастващ процент от населението на страната. 

Цел 1:  Ефикасно и ефективно управление, развитие и устойчивост на програмата  

Дейности Продукти Резултати 

1. Наемане на Звено за управление на 
програмата (ЗУП); оборудване на офис за 
ЗУП; наемане на ключови консултанти  

2. Официален старт на програмата – на 
централно и регионално ниво 

3. Инструктаж на регионалните 
координатори 

4. Инструктаж на регионалните 
специалисти за ИТ поддръжка 

5. Избор на целеви библиотеки 
6. Повторни оценки на потребностите 

(библиотеки, обучения, работа с 
общността, услуги) 

7. Подписване и мониторинг на 
споразумения с местните власти 
(Интернет достъп, окабеляване, 
помещения, обзавеждане, охрана, 
режийни разходи, дългосрочна ИТ 
поддръжка) 

8. Дейности за комуникация и 

1. Изградена и работеща оперативна 
рамка, гарантираща ефективното 
изпълнение на субсидията за 
страната  
 

2. Подобрено изпълнение на 
програмата въз основа на 
мониторинг и оценка 

 
3. Изграден институционален 

капацитет, гарантиращ развитие и 
устойчивост на резултатите след 
края на субсидията за страната 

 
 

Реализирането на тази цел ще 
гарантира постигането на желаните 
резултати по останалите три цели на 
програмата. 
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застъпничество (медийни партньорства, 
официални откривания на оборудваните 
библиотеки, разпространение на печатни 
материали и др.) 

9. Развитие на портала и насърчаване на 
използването му, в т.ч. за обучение  

10. Развитие на капацитет в регионалните 
библиотеки като координатори/ресурсни 
звена по програмата 

11. Развитие на институционален капацитет 
за дългосрочно управление на програмата 

12. Оценка на въздействието 
13. Мониторинг и оценка на програмата 

Цел 2:  Насърчаване на развитието в общността 

Дейности Продукти Резултати 

1. Подкрепа за библиотечните работници 
да организират програми и мероприятия 
за общността 

2. Подкрепа за библиотечните работници 
да предоставят библиотечни услуги с 
използване на ИКТ за групи в 
неравностойно положение 

3. Подкрепа за провеждане на срещи на 
читалищните настоятелства и/или 
местните партньори по проблеми на 
библиотеката 

4. Привличане на местния бизнес в 
публично-частни партньорства в интерес 
на библиотеките 

5. Насърчаване на нови партньорства между 
библиотеките, местните институции и 
гражданите (в т.ч. доброволци) 

6. Обмен на добри практики между 

1. Програми и мероприятия за 
общността, организирани от 
библиотеките с помощта на ИКТ 

 
2. Кампании/програми/дейности, 

осъществявани от библиотеката за 
групи в неравностойно положение с 
помощта на ИКТ 

 
3. Участие на читалищните 

настоятелства и местни партньори в 
планиране и осъществяване на 
библиотечните дейности 

 
4. Създадени нови партньорства, ценни 

за общността  

1. Библиотеката е средище за 
местния обществен живот и 
равнопоставеното развитие на 
общността 

 
2. Библиотеките си възвръщат 

общественото доверие като важни 
обществени и информационни 
средища 

 
3. Доброволци допринасят за 

дейностите на библиотеката – 
популяризира се колко е ценно 
хората да даряват на общността, в 
която живеят 
 

4. Партньорите на библиотеките 
ценят предоставяните от тях 
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библиотеките и читалищата 
7. Подкрепа на партньорите за 

популяризиране на библиотеките по места 

услуги и стават техни застъпници 

Цел 3:  Повишаване качеството на човешкия капитал 

Дейности Продукти Резултати 

1. Избор на Изпълнител на подготовка на 
обучители 

2. Обучение на обучителите  
3. Разработване на учебни материали, в т.ч. 

модули за портала 
4. Обучение на библиотечните работници 

да използват в работата си ИКТ и 
електронни информационни ресурси и 
да обучават гражданите да си служат с 
ИКТ 

5. Осъществяване на комплексна програма 
за развитие на капацитет сред 
библиотечните работници 

6. Обучение на граждани по ИКТ 
7. Подкрепа за библиотечните служители 

да разработват местно съдържание и 
услуги в зависимост от конкретни 
образователни, обучителни и лични 
потребности 

8. Улесняване и посредничество за 
партньорства между библиотеките и 
други образователни / академични 
институции 

9. Принос за осъвременяване на учебните 
програми в библиотечните факултети 
въз основа на натрупания опит по 
програмата 

1. Предоставено обучение на 
библиотечните работници в 
областта на ИКТ, електронни 
информационни ресурси, 
застъпничество, набиране на 
средства, предоставяне на услуги и 
управление на проекти 
 

2. Предоставени обучения / 
консултации на нарастващ брой 
граждани да използват ИКТ и 
електронни информационни 
ресурси 

 
3. Осигурена гама от специализирани 

услуги и ресурси, подпомагащи 
образованието, обучението и 
развитието на библиотечните 
потребители 

 
4. По-добро сътрудничество между 

библиотеките и образователните/ 
обучителните институции (училища, 
центрове за професионално 
обучение, академични и научни 
звена) 

1. Повишена увереност и 
компетенции сред библиотечните 
работници и потребители да 
продължават развитието си 

 
2. Хората в общността могат 

самостоятелно да използват ИКТ 
за личните си нужди 

 
3. Хората в общността имат по-

големи възможности за 
образование и обучение в 
библиотеките 

 
4. Библиотеките по-добре откликват 

на образователните и 
обучителните потребности в 
общността 

 
 

Цел 4:  Ускорено приобщаване към информационното общество 
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Дейности Продукти Резултати 

1. Проверка за наличие на Интернет достъп 
в целевите библиотеки 

2. Проверка за наличие на вътрешна 
електронна инфраструктура в 
библиотеките 

3. Доставка на ИКТ оборудване 
4. Инсталация на ИКТ оборудване 
5. Предоставяне на ИТ подкрепа за 

библиотеките 
6. Преговори за даряване на софтуер от 

Майкрософт 
7. Подкрепа за библиотеките да се 

популяризират като ИКТ центрове, с 
което да привличат повече посетители 

8. Библиотечните работници помагат на 
потребителите да общуват с помощта на 
Интернет 

9. Библиотечните работници помагат на 
потребителите да използват различни 
електронни информационни средства 

10. Библиотечните работници стават 
катализатор за разработване на местно 
съдържание 

11. Библиотечните работници стават 
посредници за по-широко 
разпространение на електронни услуги 

12. Библиотечните работници участват в 
съвместни мероприятия по програмата 

13. Библиотечните работници споделят 
професионална информация помежду си 
и си сътрудничат за обслужване 

1. Осигурена работеща ИКТ 
инфраструктура (работни станции, 
периферни устройства и Интернет) 
в целевите библиотеки 

 
2. В резултат от предоставеното 

обучение библиотечните 
потребители използват ИКТ, за да 
общуват извън границите на своята 
общност 

 
3. По-голямо разпространение на 

електронни информационни 
средства и услуги (електронно 
правителство, библиотечни 
каталози, бази данни в Интернет, 
търсачки, търговски портали, 
електронно банкиране, блогове, 
лични представяния) 

 
4. Съвместни информационни 

продукти, разработени и 
поддържани от библиотечните 
работници 

 
 

1. Развита информационна 
компетентност в местните 
общности 
 

2. Хората преодоляват 
комуникационните пропасти, в 
резултат от географските 
разстояния 

 
3. Осигурени по-добри решения за 

лични и обществени проблеми с 
помощта на ИКТ, в т.ч. 
управленски решения  

 
4. Внесена нова култура за обмен на 

информация и работа във 
виртуални екипи сред  
библиотечната общност 

 
5. Повишен потенциал на мрежата 

от обществени библиотеки в 
България за обслужване на 
гражданите 
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2.2. Целево население и географско разпределение  

2.2.1. Целево население 
 

Библиотечният обхват (брой обслужвано население) не може да бъде единствен фактор 
при избора на целеви библиотеки, тъй като най-нуждаещите се от достъп до информация 
и ИКТ в България живеят в селища под 5 000 души (и формират значителен процент от 
населението на страната). Както показва графиката по-долу11 само 7% от населението в 
тези градове и села използват Интернет.  
 

Резултатите от предходни инициативи за обществените библиотеки в България (напр. 
проект  ABLE), както консултативните форуми проведени през планиращата фаза, 
показват че библиотечните потребители и общности в по-малки населени места се 
ползват в най-голяма степен от подобни проекти. Най-големи социални ползи от 
програмата се очаква да има в по-малките населени места. 
 

По данни от оценката на потребностите, 83% от оценените обществени библиотеки се 
намират в градове или села с население под 5 000 жители, но те са предимно в общини12 
с население над 5 000 души. Това означава, че в по-голямата си част населението, 
обхванато от дадена целева библиотека, ще надвишава 5 000 души. Предварително 
условие при избора на целеви библиотеки ще бъде съществуването на транспортна 
инфраструктура, позволяваща жители от съседни населени места да посещават 
библиотеката. 
 

Тъй като програмата ще се стреми да има балансирано покритие на националната 
територия, очаква се целевите библиотеки да са както в селища с висока концентрация на 
население (над 5 000 души), така и в селища с население под 5 000 души.  
 
Оценката на потребностите сочи, че 17% от библиотеките са в населени места с 
население над 5 000 души. Както показва графиката по-долу, процентът на Интернет 
потребителите е по-голям в населените места с по-голямо население, но все още остава 
незадоволителен. 
 

Потребление на Интернет в населените места по население 
 

 

 
 
 

17 % от 
анкетираните 
библиотеки 

                                                 
11 Проучване проведено от „Гемиус България” ЕООД през юли 2008 г., 
12 Една община включва различни населени места (градове и села). 

град с над  
100 000 жители 
 
 
 

20 000 – 99 999 жители 
 
 
5000 – 19 999 жители 
 
 
под 5000 жители 
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83% от 

анкетираните 
библиотеки 

 
Източник:: „Гемиус България” ЕООД, юли 2008 г. 

 

Източник: Планираща 
фаза,  Оценка на 
потребностите на 
библиотеките 

 
Обществените библиотеки в селища с население над 5000 жители са регионални, 
общински или читалищни библиотеки, които по принцип са постигнали определена 
степен на модернизация в сравнение с библиотеките в по-малките населени места 
(читалищни библиотеки). Библиотеките от първата група ще бъдат подпомогнати от 
програмата не само като доставчици на безплатен Интернет и други електронни услуги, 
но и като обучителни, координационни и ресурсни центрове за по-малките и по-слабо 
развити читалищни библиотеки.  
 

2.2.2. Бенефициенти на програмата 

 
Съвременният начин на живот налага употребата на информационни и комуникационни 
технологии, а това означава, че хората трябва да притежават задоволителна компютърна и 
информационна компетентност. Използването на ИКТ в обществените библиотеки и 
целевото обучение в рамките на програмата ще помогнат на гражданите да придобият 
необходимите познания. Програмата ще подпомогне настоящи и потенциални 
библиотечни потребители, които не разполагат с достъп до компютри и Интернет в 
домовете си, в училище или на работните си места или не използват ефективно ИКТ. 
Резултатите от оценката на потребностите на библиотеките сочат, че в момента 
библиотечните потребители са преимуществено ученици и студенти, в по-малка степен 
пенсионери в много малка степен активно население. 

 
Консултативните форуми и фокус групите, проведени с представители на тези четири 
групи по време на планиращата фаза (август 2008 г.), налагат заключението, че те имат 
ограничен достъп до печатни и Интернет ресурси. Анкетираните посочват, че имат нужда 
от по-широк достъп до информация чрез обществен достъп до компютри, по-дълго 
работно време в библиотеките, осигуряване на онлайн ресурси и обучение. 
 
Целеви библиотеки 
 
Обществените библиотеки в България са двигател на образованието, културата и 
информацията. Много често те са единствените местни информационни центрове, които 
предлагат знания и услуги в общността. Участието на обществените библиотеки в 
програмата ще има положителен ефект върху информационния процес по два начина. От 
една страна, програмата ще съдейства за модернизиране на библиотеките като 
привлекателни места за обществен достъп до информация. От друга страна, гражданите 
ще получат по-добри възможности за преодоляване на информационните неравенства 
чрез използване на Интернет и други компютъризирани библиотечни услуги. 
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Библиотечни служители 
 
Библиотекарите в България традиционно се радват на голямо обществено доверие в 
качеството си на добронамерени помощници при търсенето на знания и информация. 
Това доверие е солидна основа за по-нататъшно изграждане на уменията им да боравят с 
различни глобални и местни източници на информация. Това обществено доверие ще е 
от полза за библиотекарите и в  работата им с все по-разнообразна и взискателна 
аудитория. Програмата ще посрещне необходимостта за развитие на допълнителни 
умения у библиотекарите, като предложи успешен модел на обучение в служба на 
обществото. Така обучителните дейности по програмата ще бъдат съществена и трайна 
инвестиция в бъдещето на България. 

 
Потребителите на библиотечни услуги, най-вече начинаещите потребители, ще разчитат 
на подкрепа от страна на библиотекарите и на възможности за обучение, които 
програмата ще осигури чрез обучения за работа с компютри, Интернет и съвременни 
комуникационни технологии.  
 
Граждани 
 
По време на консултациите със заинтересованите страни се установи, че мрежата от 
обществени библиотеки ще се превърне в средство за обществена комуникация. Хората 
очакват публичните библиотеки да окуражат участието на гражданите в управлението и 
социалното приобщаване. От една страна, модернизираните библиотеки ще направят 
възможен двустранния обмен на информация и документация между гражданите и 
обслужващите ги институции и ще създадат условия за по-бърза и по-ефективна връзка с 
държавната и местната власт. От друга страна, по-интензивната употреба на Интернет ще 
засили взаимодействието вътре в общността. Библиотеките, разполагащи с компютри и 
Интернет, ще предлагат на гражданите не само достъп до органите на държавната 
администрация, но и ще улеснят взаимодействието им с различни НПО и групи с общи 
интереси. Хората ще имат възможност да бъдат по-добре информирани, да изразяват 
мнението си и да защитават интересите си, свързани с развитието на тяхната община. 

 
Очаква се програмата да укрепи капацитета на 900 обществени библиотеки като 
информационни центрове. Разширеният достъп до Интернет ресурси ще повиши общата 
информираност на българската общественост и ще я отвори за света. Чрез обществените 
библиотеки българските граждани ще установят по-ефективна и лесна връзка със 
световното културно и информационно богатство. Освен това българските граждани ще 
могат да използват съвременни образователни и комуникационни средства. 
Обществените библиотеки имат особено значение в по-малките населени места (малките 
градове и селата), където те често са единственият доставчик на обща информация. 

 
Чрез познанията за природното и културното наследство в региона обществените 
библиотеки развиват едновременно знания и чувство за родова идентичност и 
обществена принадлежност. Уникалната традиция да събират и съхраняват архиви, 
публикации, географски карти, снимков материал и т.н. превръща обществените 
библиотеки в дългогодишни пазители на местното културно и историческо наследство. 
Те притежават изключителни колекции от печатни издания. Както се изясни по време на 
групови дискусии, новите технологии ще направят възможно цифровизирането на тези 
ценни документи и така ще улеснят достъпа до тях, включително за българите, живеещи в 
чужбина. Пренасянето и достъпността на печатни и други материали в цифров вид ще 
осигури запазването на оригиналите.  
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България има извънредно богати и разнообразни исторически и фолклорни традиции и 
обществените библиотеки могат да играят още по-голяма роля за тяхното опазване и 
популяризиране. Тази роля на обществените библиотеки бе изтъкната с въодушевление 
по време на консултативните форуми с граждани, проведени в процеса на планиране и 
оценка на въздействието на програмата през юли 2008 г. Участниците в тези форуми 
интуитивно подчертаваха необходимостта обществените библиотеки в България да 
превъзмогнат стария затворен модел на работа и да преминат към нов, открит и 
диалогичен модел на взаимодействие с общността. 
 
Програмата може да спомогне за разработването на нови дейности и услуги на 
обществените библиотеки, като например специализация на някои от тях в обучение на 
групи в неравностойно положение или превръщането им в места за административно 
обслужване на възрастни хора и хора с увреждания, или в центрове за социално 
включване на етнически малцинства. Подобни нововъведения ще разширят дългосрочния 
капацитет на обществените библиотеки да привличат допълнителни източници на 
финансиране и да развиват нетрадиционни партньорства. 
 
Библиотечни потребители в малки и отдалечени населени места 
 
За библиотеките в малките и отдалечените населени места, достъпът до Интернет ще е 
нова придобивка, която ще има не само информационен, но и социален ефект. 
Модернизираните обществени библиотеки ще бъдат знак за по-добро качество на живот 
в селските райони, които обхващат 81% от територията на България и където живеят 42% 
от населението на страната. Задържането на младите хора в селските райони е 
национална политика на България като член на ЕС – целенасочени мерки се предприемат 
чрез Националната програма за развитие на селските райони за 2007 – 2013 г. Тъй като 
65% от потребителите на библиотечни услуги са деца и младежи, модернизираните 
читалищни библиотеки биха могли да изиграят роля за този процес. 
 
Микропредприятия 
 
При проведените през юли 2008 г. консултации по места представителите на местните 
общности споделиха потребност от достъп до нормативна и специализирана 
информация за нуждите на микро бизнеса. Микропредприятията (до 9 служители) 
представляват най-голям процент в българския частен сектор (над 90%)13. Към момента 
регионалните библиотеки в по-малка или по-голяма степен предоставят следните услуги: 
данни и сведения за местната промишленост; правна и нормативна информация; 
източници на браншови/технически знания. Тази информация се предлага в печатен 
(периодични издания, специализирани публикации) или електронен вид (нормативни 
бази данни, бизнес справочници и други онлайн ресурси). 
 
Програма „Глобални библиотеки България” може да бъде от полза за микро и малките 
предприемачи, като осигури направляван достъп за потребителите в целевите библиотеки 
до Интернет страниците на регионалните библиотеки и насърчи по-интензивен обмен на 
ресурси между библиотекарите от различни населени места във връзка със запитвания от 
потребители. Служителите в целевите библиотеки ще бъдат обучени как да отговарят на 
нуждите на потребителите за бизнес информация, в т.ч. как да ги обучават самостоятелно 

                                                 
13 Данни от ‘Годишен доклад за състоянието и развитието на малките и средните предприятия’ на Министерство на 

икономиката и енергетиката на РБ за 2006г. 
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да намират и ползват безплатна информация в обществените библиотеки. Надеждата е 
това да помогне на предприемачите да разчитат на себе си, преди веднага да прибягват 
към платените услуги на консултанти, които са по-скъпи или не са налични на място. 
 
Ученици, студенти и възрастни, ползващи форми на учене през целия живот 
 
Библиотеката винаги е била средище и източник на образование, поради което ще играе 
все по-голяма роля за усвояване и усъвършенстване на професионални умения. Хората ще 
могат да участват в програми за заетост, тъй като библиотеките ще им предлагат ресурси 
за самостоятелно обучение и достъп до специализирани знания. Библиотеките ще могат 
да предлагат и информация за обучителни курсове и свободни работни места. 
 
По традиция библиотеките в България допълват образователната система, като 
предоставят своята база и ресурси на хора от всички възрасти, желаещи да се 
самообразоват и да продължат да учат през целия си живот. След като библиотеките се 
оборудват с компютри и предлагат достъп до Интернет за посетители, те ще допълват 
образователната система чрез извънкласни дейности, най-вече поради това, че 
училищните библиотеки не винаги функционират ефективно, а компютърни 
лаборатории в училищата не са достъпни за учениците в извънучебно време. 
 
Деца и родители  
 
Обществените библиотеки са безопасно място за деца на работещи родители, които 
невинаги са в състояние да осигурят подходящ надзор. Оборудваните с компютри детски 
отдели в целевите библиотеки ще предложат алтернатива на Интернет залите, където 
децата са изложени на безразборна информация и/или нездравословна среда с цигарен 
дим и алкохол. Няколко регионални библиотеки вече са стартирали успешни инициативи 
в тази насока с активната подкрепа на местната власт (напр. проектът на Шуменската 
регионална библиотека „Да спасим децата от улицата”). Като подпомага целевите 
библиотеки с оборудване и обучение и популяризира добри практики на Интернет 
портала си, програмата ще насърчи широко разпространение на този модел за работа с 
деца в библиотеките. 
 
Малцинствени етнически групи 

 
Едва 5% от ромите и 7% от турският етнос са използвали Интернет през 2005 г. (доклад 
„е-България 2006”). Тези малцинствени групи живеят предимно в селища с население под 
5000 души, където Интернет потребителите са средно 7% (вж. графиката по-горе). Това 
означава, че като цяло етническите малцинствени групи са откъснати от основните 
информационни потоци. Програмата ще подкрепи специални дейности за работа с 
общността, насочени изрично към бъдещи библиотечни потребители от малцинствени 
групи. Библиотекарите ще бъдат обучени и подкрепяни да формулират проектни 
предложения към съществуващи източници на финансиране на ЕС за периода 2007 - 
2013, отразяващи нуждите на етническите групи. 
 
 
 
Нови библиотечни потребители 
 
Програмата има за цел да разшири достъпа до ИКТ за по-голям кръг потребители. Голяма 
част от гражданите не припознават библиотеката като място за безплатна информация и 
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комуникация. С превръщането на библиотеките в информационни центрове, способни да 
отговорят на потребностите на хората, програмата очаква да привлече също безработни, 
домакини и други потребители (напр. микропредприемачи), които евентуално се нуждаят 
от библиотечни услуги. 

2.2.3. Увеличено потребление 

 
Разпространение на ефекта 
 
Програмата ще има за цел да обхване всички 264 общини в страната, като започне с 
минимум една библиотека във всяка община. Постиженията на първите целеви 
библиотеки ще бъдат популяризирани на регионално ниво със стремеж за 
разпространение на ефекта. Това очакване се основава на факта, че добрите практики се 
възприемат бързо и лесно. Подобна „верижна реакция” вече се наблюдава в България по 
проект ABLE, в рамките на който библиотеките започват да предлагат онлайн 
информация за общността и скоро други библиотеки не закъсняват да последват техния 
пример, въпреки че не участват в проекта. Това се наблюдава и в проект „Читалища” на 
ПРООН и Министерство на културата на РБ, където читалищата, които не получаваха 
директна субсидия от проекта, заимстваха успешни практики от читалищата, включени в 
субсидията.   
 
Дейностите по застъпничество на програмата ще включват периодични мероприятия 
(работилници или пътуващи семинари) на цялата територия на страната, с цел 
разпространение на добри практики. По време на тези мероприятия успешните 
библиотеки ще демонстрират постигнатите резултати и ще обменят опит с другите 
библиотеки и с местните власти.  
 
Удължаване на работното време на библиотеките 
 
Целевите библиотеки ще се насърчават да въведат удължено или гъвкаво работно време за 
посетители, за да отговорят на специфичните нужди на общността. Към момента 88% от 
проучените обществени библиотеки се обслужват от един библиотекар. В 57% от 
случаите този библиотекар е и секретар на читалището, което означава, че библиотеката е 
отворена по-малко от 8 часа на ден. Министерството на културата ще съдейства за 
финансиране на едно работно място за библиотекар на пълен работен ден във всяка 
целева библиотека (държавно съфинансиране по програмата). По този начин целевите 
библиотеки ще могат да предложат по-дълго и/или по-гъвкаво работно време, отколкото 
в момента. Ще се работи и за по-добро разбиране от страна на читалищните 
настоятелства за въвеждането на гъвкаво работно време. 
 
Пилотни примери и насърчаване на доброволци  

 
Работата с доброволци е мощно средство за привличане на хората в развитието на 
общността. За съжаление днес българското общество подценява потенциала на 
доброволците и не възпитава ценностна система, нито има нормативна база за 
насърчаване на тази практика. На национално ниво липсват знания, умения и добри 
примери в областта на доброволното участие. Днес проявите на доброволство в България 
са откъслечни и крайно ограничени. 
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Осемнайсетте български библиотеки, преминали обучение по проект ABLE в обществени 
библиотеки в Айова и Колорадо, привлякоха доброволци за редица библиотечни 
дейности. Например майка на дете с аутизъм помага на библиотекаря, докато детето й 
прекарва половин ден в детския отдел на библиотеката, където се чувства по-добре и 
развива умения за общуване в благоприятна среда. Друг пример е участието на куклени 
актьори, които учат децата в библиотеката как да правят куклен театър, или художник, 
който дава безплатни уроци по рисуване в библиотеката (библиотека „Родина” в Стара 
Загора). В Софийска градска библиотека български доброволци, които владеят английски, 
и хора, за които той е матерен език, съвместно провеждат курсове по разговорен 
английски за възрастни. Приятели на членове на библиотеката от гимназиите обучават 
по-малките деца как да работят с компютри. Това означава, че е възможно програмата да 
популяризира работата на доброволни начала. 

 
Програмата ще се стреми пилотно да прилага и да разпространява модели за доброволна 
работа на място в обществените библиотеки или в подкрепа на тяхната кауза. Целева 
група в това отношение ще бъдат средношколците и активните пенсионери. ЗУП и 
регионалните координатори ще предоставят насоки на библиотекарите как да привличат 
и мотивират потенциални доброволци, като им възлагат ясни, реални и видими за 
обществеността задачи, и едновременно с това ще будят обществено признание и 
благодарност. Ще се разчита на взаимната полза и нематериалното удовлетворение. 
Предвижда се ЗУП да ръководи пилотни доброволчески дейности в 20 общини в 
различни краища на страната. Програмата за изграждане на капацитет в библиотечните 
работници ще съдържа и модули, свързани с доброволното  участие. В плана за 
популяризация и застъпничество на програмата ще бъдат заложени конкретни стъпки за 
разясняване и популяризиране на резултатите. 
 
Работа в мрежа 
 
Очаква се програмата да засили взаимодействието между отделните обществени 
библиотеки. С въвеждането на ИКТ библиотеките ще обменят повече ресурси, както и 
по-голяма по обем и по-разнообразна професионална информация. Екипът на 
програмата ще стимулира работата в мрежа чрез портала на програмата, напр. чрез 
насърчаване на дискусионни групи обслужващи библиотечните потребители. 
Библиотекарите ще бъдат обучени да разпространяват знания и достъп до ресурси чрез 
работа в мрежа с цел по-добро обслужване на потребителите, напр. отговаряне на по-
сложни запитвания или пренасочване на запитванията към библиотеки с по-богат ресурс. 
По този начин работата в мрежа ще повиши качеството на библиотечните услуги и  ще 
доведе до повишаване броя на посетителите в библиотеките. Също така се очаква, че 
работата в мрежа ще спомогне за по-доброто управление на отделните библиотеки, като 
библиотекарите поставят за обсъждане въпроси и проблеми сред своите колеги.  
 
Популяризиране на новите услуги в общността 
 
Екипът на програмата ще насърчава местните медии, потребителите на библиотеките и 
техните поддръжници и партньори да демонстрират и с нагледни примери да доказват 
ценния принос на една технологично и професионално осигурена библиотека за личните 
нужди и развитие на гражданите. 
 
Например, потребителите ще се поощряват да дават обратна връзка, като споделят 
успешни примери на различни местни мероприятия (например селски събори), както и 
чрез участие на ученици в конкурси за есе на тема „Как библиотеката промени живота 
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ми?” или „Моята библиотека”. Библиотекарите ще преминат обучение за работа с 
местните/ регионалните медии, в т.ч. представяне на успешни примери и на резултатите 
от конкурсите за есе. Библиотекарите могат да поддържат и информационни табла за 
дейността на библиотеката на оживени обществени места – магазини, кметства, училища. 

2.2.4. Избор на населени места – географско разпределение и брой целеви 
библиотеки 

 

Този подраздел описва основанията за предложения брой целеви библиотеки и 
предвидената методология за техния избор. Планира се субсидията за страната да покрие 
нуждите от оборудване на 900 библиотеки в България, но методологията за избор на тези 
библиотеки все още е предмет на доуточняване между програмните партньори и 
фондацията. Предлага се окончателното одобрение на начина за избор на целеви 
библиотеки да се даде от ФБМГ след активиране на субсидията за страната. Това ще даде 
възможност за допълнително прецизиране на методологията и нейния ефект по 
отношение на приоритетите за развитие в България от една страна и, от друга, 
съображенията на ФБМГ за по-голям обхват на населението и устойчивост на програмата.   
 
Защо програмата ще се стреми да обхване възможно най-голям брой обществени библиотеки? 

 
Въз основа на резултатите от проведената оценка на потребностите на 2 351 обществени 
библиотеки (юни – август 2008 г.) и извършения анализ от експертите в програмата бяха 
определени общо 1 676 библиотеки, които отговарят на условията за участие в 
програмата. В консултация с партньорите по програмата, експертите използваха методика 
основана на принципа в първоначалния списък да бъдат включени всички библиотеки, 
които притежават потенциал да осигурят обществен достъп до компютри и информация.  
 
Принципът на включване на възможно най-голям брой библиотеки в програмата се 
основава на разбирането, че читалищните библиотеки са най-естествените или дори 
единствени места за достъп до информация за поне половината от населението на 
България.  
 
Мрежата от обществени библиотеки е изградена от държавата през 70-те години на 
миналия век като най-близкия и достъпен до населението източник на информация. 
Традиционно, обществените библиотеки съдействат за повишаване на образователното 
ниво, продължаващото образование, информираността, качеството на живот и 
социалната интеграция на населението. 
 
Докато разнообразието от информация расте в глобален план, жителите на по-малките 
населени места в България (най-вече в селата) са лишени от възможността да се ползват от 
съвременни източници на информация, и поради невъзможността на обществените 
библиотеки да осигурят достъп до Интернет и съвременни библиотечни услуги. 
Неравнопоставеното развитие на селата в сравнение с по-големите и развити населени 
места се задълбочава. Според оценката на потребностите на библиотеките за работа с 
общността, обществената библиотека се възприема като естествено и предпочитано място 
за достъп до информация на най-нуждаещите се групи от населението. Поради тази 
причина, стремежът за включване на възможно най-голям брой действащи библиотеки в 
програмата е продиктуван от желанието помощта да се насочи там, където е най-
необходима.    
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Читалището, което приютява 98% от българските библиотеки, възниква като естествен 
изразител на жаждата за знания на българските граждани и от самото си възникване в 
средата на 19 век олицетворява душата на българското гражданско общество. Самата дума 
„читалище‟ означава „място за четене‟. Читалищата с техните библиотеки са и ще бъдат 
дълбоко вкоренени в българския обществен живот. Логиката на предлаганата на програма 
за включване на максимален брой читалищни библиотеки е положена в този контекст. 
 
Защо се обхващат най-вече по-малки населени места и как ще се постигне устойчивост?  
 
Основният проблем в България, адресиран от програма „Глобални библиотеки”, е 
информационното разделение. Докато общият процент ползващи Интернет за цялата 
страна е 33% (началото на 2007 г.), в населени места до 5 000 жители той  е 7%, т.е. 
информационната изолация е най-остро проявена именно в този тип населени 
места. Българските граждани ползват Интернет от домашен компютър или на работното 
място. В малките населени места гражданите с домашни компютри са изключение, а 
местният бизнес не осигурява компютри на работното място. Компютрите в общинската 
администрация не се предоставят за обществено ползване. Компютрите в училищата 
също дават възможност само за ограничен достъп. На практика жителите на малките 
населени места остават изолирани от услугите на електронното правителство.  
 
Преобладаващият брой обществени библиотеки в България (83%) се намират в населени 
места с до 5 000 жители. В по-големите населени места възможностите за ползване на 
ИКТ и Интернет са много по-големи, докато в по-малките модернизираните библиотеки 
ще са единствените места за безплатен достъп до Интернет.  
 
Партньорите по програмата за единодушни, че осигурените компютърни работни места в 
малките населени места ще бъдат използвани в много по-висока степен, отколкото в 
големите населени места. Що се отнася до устойчивост след края на субсидията, в малките 
населени места взаимодействието с местната власт и възможността на местната общност 
да влияе върху взимането на решения са по-големи. Има основание да се очаква 
дългосрочна подкрепа за обществените библиотеки в следствие от положителното 
въздействие на програмата. Опитът с подобни инициативи демонстрира значително по-
висок ефект и резултати в малките читалищни библиотеки отколкото в библиотеките, 
обслужващи големи населени места (проект ABLE). 
 
Друга причина да се очаква устойчивост на програмата в по-малките населени места след 
края на субсидията е, че националната политика за развитие на селските райони (81% от 
територията на страната) за 2007 – 2013 г. предлага различни възможности за осигуряване 
на дългосрочно финансиране на библиотеките. Освен това застъпничеството на местно 
ниво протича по-естествено и с по-голямо въздействие в малките населени места 
отколкото в по-големите. Екипът на програмата ще предоставя систематична подкрепа за 
такова застъпничество, а Националното сдружение на общините в РБ също ще участва 
активно в този процес.  
 
 
 
Защо прилагаме балансирано географско покритие? 
 
Във всяка то 28те административни области на България съществуват вътрешно- 
регионални различия между градовете и селата, центъра и периферията. Това е основно 
предизвикателство за равнопоставеното регионално и местно развитие. Следователно, 



   

  

„Глобални библиотеки”                                                                                         Министерство на културата на Р България  
Предложение за субсидия за страната                                                                                       Програма на ООН за развитие 

35 

 

партньорите по програмата се споразумяха през октомври 2008 г. да се търси балансирано 
географско покритие на целеви библиотеки в цялата страна. Този баланс се разглежда 
като водещ принцип за избор на библиотеките по Програма „Глобални библиотеки‟ в 
България. 
 
Вписват ли се целевите библиотеки в контекста на политиката за национално развитие? 
 
Партньорите по програмата считат, че  „Глобални библиотеки - България‟ не е изолирана 
инициатива, а усилие произлизащо от националните приоритети за периода 2007 – 2013 
за подкрепа на развитието на селските райони и регионалното развитие – две цели в 
рамките на кохезионната политика на ЕС, в който България е член. Предлаганата 
програма ще бъде част от националната кауза да се окаже подкрепа за развитието на 
необлагодетелствани и/или изолирани общности в България.  
 
Включването на целеви библиотеки в програмата ще се впише в контекста на 
инвестиционните възможности, предлагани от ЕС (т.н. „оперативни‟ или „национални‟ 
програми) в България. Като водеща организация на програмата, Министерство на 
културата на РБ съвместно с други министерства / ведомства ще способства за достъп на 
целевите общности (библиотеки) до тези програми.   
 
Защо списъкът от целеви библиотеки е динамичен? 
 
Тъй като проучването на потребностите беше проведено през 2008, се очаква, че 
физическото състояние, услугите, човешкият ресурс и наличието на достъп до Интернет 
няма да останат непроменени към времето на включване на всяка една библиотека в 
програмата. Тъй като разгръщането на програмата ще се осъществи поетапно 
(библиотеките ще бъдат подкрепяни на три отделни групи през 2009, 2010 и 2011г.), ще  
има интервал от 1 до 3 години между провеждането на проучването на потребностите и 
ефективния старт на програмните дейности в подкрепяните библиотеки. Преди УС да 
одобри окончателния списък на целеви библиотеки за 2009, 2010 и 2011г., звеното за 
управление на програмата, подпомогнато от 28-те регионални координатори, ще сравни 
данните от анкетните карти, получени при проучването с актуалното състояние на 
библиотеките. 
 
През септември 2008 г. бе съставен списък от 1 676 библиотеки, готови за включване към 
момента. Списъкът беше използван за целите на планиране - съставяне на пакетите и 
формиране на бюджет. Очаква се подкрепяните библиотеки да не са напълно идентични 
с тези от списъка поради естествените процеси на промяна в състоянието на 
библиотеките в периода 2008 – 2011г. (напр. библиотеката може да приключи ремонта на 
помещенията по-рано от очакваното или читалищното настоятелство може да вземе 
решение за закриване на библиотеката). 
 
Бюджетен таван от 15 милиона щ.д. за субсидия беше препотвърден от страна на 
фондацията през ноември 2008г. Въпреки това, следвайки описаната по-горе логика, 
партньорите в програмата подкрепят идеята, че поне 1 600 библиотеки са подходящи за 
включване в програмата. Програмните партньори се споразумяха, че по-малко (900) 
целеви библиотеки ще бъдат директно и напълно подкрепени чрез субсидията за 
страната. Изборът на тези 900 сред по-голямата съвкупност от 1600+ подходящи 
библиотеки, ще бъде обект на внимателен преглед по време на фазата на изпълнение.       
 
Как беше съставен списъкът от 1 676 избираеми към  момента библиотеки? 
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Списъкът бе съставен на три етапа в периода септември – октомври 2008 г: 
 
(1) От общо 2 351 оценени библиотеки отпаднаха тези, които не работят активно или не 

разполагат със свободна площ за инсталиране на компютри – списъкът беше намален 
до 2 110 обществени библиотеки; 

 
(2) Бяха приложени следните минимални изисквания към библиотеките: книжен фонд от 

минимум 2 000 тома; набавяне на книги през поне една от последните три години 
(2005, 2006 или 2007г.); най-малко 253 посещения (по едно всеки работен ден) през 
2007г. Резултатите от този етап сведоха списъка до споменатите по-горе 1 676 
библиотеки, чиято работа и ефективност говорят за потенциал да се превърнат в 
информационни центрове. 

 
Защо 900те библиотеки ще се подкрепят на три етапа? 
 
Анализът на получените данни за материалната база и сградите на оценените библиотеки 
показа следното: 
 

- без нужда от ремонт на помещенията – 470 библиотеки;  

- нужда от ремонт на помещенията под 2000 лв. – 415 библиотеки;  

- нужда от ремонт на помещенията над 2000 лв. – 791 библиотеки. 
 
Степента на готовност на библиотечната база предполага постепенно включване на 900те 
целеви библиотеки в изпълнението на програмата. Тъй като се очаква усвояването на 
субсидията за страната да започне през юни 2009 г., втората половина на 2009 г. трябва да 
се разглежда като „пилотна‟ фаза, в рамките на която в програмата ще се включат първата 
вълна библиотеки. През 2010 г. и 2011 г. програмата ще се реализира на пълни обороти и 
всички избрани целеви библиотеки ще бъдат оборудвани с компютри и необходимите 
периферни устройства. 
 
Какви за задължителните изисквания за участие на библиотеките в програмата? 
 
Партньорите постигнаха споразумение за следните задължителни изисквания за 
включване на дадена библиотека в списъка на целевите библиотеки: 
 

 Наличие или осигуряване чрез допълнителна субсидия от Министерството на 
културата на редовно работно място за библиотекар;  

 Решение на общината за участие в програмата осигуряващо: 

- Готови за употреба помещения; 

- Подходящо отопление и климатична инсталация в помещенията за посетители; 

- Наличие на бюра, столове и друго основно обзавеждане за определения брой 
компютри; 

- Наличие на Интернет връзка с минимален капацитет 512 КБ/с; 

- Поддръжка/специализирана помощ за ИКТ оборудването след края на 2011 г.;  

- Подходящи мерки за сигурност, включително застраховка срещу природни 
бедствия и кражба за ИКТ, дарено по програмата. 

 



   

  

„Глобални библиотеки”                                                                                         Министерство на културата на Р България  
Предложение за субсидия за страната                                                                                       Програма на ООН за развитие 

37 

 

Това решение трябва да включва и готовност от страна на общината и съответното 
читалище да подпишат споразумителен протокол за участие в програмата с 
Министерството на културата и ПРООН. 

 

 Наличие на посочените по-горе условия, осигурени от читалището – алтернатива на 
горното; 

 Писмо за намерение на читалищното настоятелство / ръководството на общинската 
библиотека да участва в програмата. 

 
Как ще се избират целевите библиотеки? 
 
По решение на Министерство на културата и партньорите, през всяка от трите години 
(2009, 2010, 2011) екипът на програмата ще кани библиотеки от списъка на подходящите 
към момента да кандидатстват, при необходимост в партньорство с общината, за 
включване в програмата чрез подаване на формуляр и документи, удостоверяващи 
готовност за покриване на задължителните  изисквания за участие (вж. по-горе) в рамките 
на съответната година.  
 
Формулярите ще бъдат подавани до 28-те регионални координатора14, които ще ги 
проверяват за фактическо съответствие и ще ги предават към екипа на програмата в 
София. Екипът на програмата и независими експерти ще анализират формулярите, за да 
подготвят заседание на работна група, съставена от представители на всички програмни 
партньори  с участие на съответния регионален координатор. Ще бъдат съгласувани 
проекто списъци за всяка административна област. След това тримата местни 
координатори15 от екипа на програмата ще извършват посещения на място, за да се уверят 
в истинността на подаваната информация и да установят първоначален контакт с 
местните партньори (читалище, общински власти). Проекто списъците ще бъдат 
предоставяни за окончателно одобрение от Управителния съвет на програмата, който ще 
прилага следните: 
 
Какви са съображенията при съставяне на окончателен списък на целевите библиотеки? 
 

- Включване на 27-те регионални библиотеки през първата година от изпълнението 
на програмата поради ролята, която се очаква да играят като обучителни, 
координационни и ресурсни центрове; 

- Включване на минимум една библиотека във всяка община (освен регионалните 
библиотеки, където има такива) през първата година от изпълнението на 
програмата; 

- Приоритет за включване на библиотеките от Пакет 216 (които се очаква да 
изпълняват функциите на обучителна база); 

- Стремеж да не се допуска участие на две библиотеки от едно и също населено място 
през първата година на изпълнение; 

                                                 
14 Виж „Структура на управление на програмата” в Част 5. 
15 Виж „Структура на звеното за управление на програмата” в Част 5. 
16 Виж раздел 3.4 с описание на 6-те пакета оборудване за целевите библиотеки 
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- Анализ на демографските тенденции към момента и потенциал на библиотеката да 
обхване по-голямо население (предполага се, че някои  библиотеки  може да 
обслужват население от съседни населени места);     

- Показатели за ефективността на библиотеката (брой посетители, разпространени 
материали, придобивки); 

- Брой обществени дейности/инициативи на библиотеката през последните две 
години; 

- Писма за подкрепа от местната общност; 

- Писмо за намерения от читалищното настоятелство за дългосрочно участие в 
програмата.  

 
През октомври 2008 г. партньорите по програмата постигнаха съгласие, че списъкът на 
целевите библиотеки ще бъде динамичен документ, който ще се одобрява поетапно с 
напредъка на програмата, а включването на нови целеви библиотеки ще се одобрява от 
Управителния съвет на програмата.  
 
2.3. Цялостен обхват на програмата  
 
Въз основа на резултатите от оценката на потребностите на обществените библиотеки в 
България през октомври 2008 г. партньорите по програмата се споразумяха за следното: 
макар че с предоставената от фондацията субсидия пряко и в пълна степен ще могат да 
бъдат подпомогнати само 900 целеви библиотеки, програмата ще се стреми да приобщи 
останалите в групата до 1676 библиотеки (оптималният според партньорите брой за 
България) в процеса на изпълнение на програмата. 
 
ЗУП и Управителният съвет непрекъснато ще следят за нови възможности за национално 
и международно финансиране, които биха могли да допълнят субсидията от фондацията 
и насрещното съфинансиране от държавния и общинските бюджети. Повторната оценка 
на потребностите през 2010 г. ще обхване всички  библиотеки (над 2300), участвали в 
първата оценка на потребностите през планиращата фаза. 

 
Програмата ще осигури обучение за библиотекари от библиотеките, които няма да 
получат дарение под формата на ИКТ оборудване, и ще гарантира участието им в 
дейности за работа в мрежа, комуникации и застъпничество.  
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3. Елементи на програмата и план за изпълнение  
 
3.1. Обучение 

 

 
Обучителният компонент на програмата цели осигуряване на по-добро обслужване на 
потребителите на обществените библиотеки, включително чрез по-квалифицирана 
помощ от страна на  библиотекарите при употребата на ИКТ и Интернет. Обучените 
библиотекари ще бъдат средството, чрез което програмата ще достигне до гражданите. 
 

 

3.1.1. Обществени очаквания към библиотечните работници 

 
Проведените консултации с гражданите по места17 показаха, че ползвателите на 
библиотеките очакват библиотечните работници да бъдат медиатори между библиотеката 
и гражданите, между наличната информация и информационните нужди на 
потребителите. Хората очакват също библиотечните служители да бъдат 
висококвалифицирани, мотивирани и активни, с компетентност, отговаряща на „новата” 
роля на библиотеката в общността – да притежават комуникационни умения, компютърна 
и чуждоезикова грамотност и умения за предоставяне на услуги.  
 

3.1.2. Проучване на потребностите от обучение на библиотечния персонал 

 
Проучването на потребностите на библиотеките констатира, че 51,5% от анкетираните 
служители не притежават библиотечна квалификация, а 5,1% не са отговорили на този 
въпрос. Общо 43% от анкетираните служители в библиотеките заявяват, че не притежават 
компютърна грамотност, а 5,3% не са отговорили на въпроса. Тези първоначални данни 
показват, че библиотечните служители трябва да преминат през целенасочено обучение, 
за да могат успешно да консултират и обучават библиотечните потребители да работят с 
ИКТ и с електронна информация. 

 
През периода октомври – ноември 2008 г. ЗУП проведе специално проучване на 
потребностите от обучение на библиотечния персонал, за да разработи план за обучение, 
който да подготви библиотечните служители да улесняват обществения достъп до 
информация. За целите на проучването бе разработена анкетна карта за самостоятелно 
попълване, която бе изпратена до 460 библиотечни служители. Подборът на респонденти 
отразява съотношението между броя на регионалните, градските и читалищните 

                                                 
17 През юли 2008 г. бяха проведени шест консултации по места – граждански форуми – в гр. Павликени, 
област Велико Търново; с. Паничерево, област Стара Загора; гр. Шивачево, област Сливен; град Търговище, 
област Търговище; село Ценово, област Русе; и град София. Целта на консултациите бе да съдействат за 
изготвянето на рамка за планиране и оценка на въздействието на програмата. В допитването до общността 
участваха представители на различни социално-икономически групи в областта – представители на 
местната власт, обществените библиотеки, бизнеса, младежи, представители на училища и вузове, медии, 
читалища, други неправителствени организации, групи с общи интереси, малцинствени общности, 
земеделски производители, домакини, възрастни хора и хора с увреждания. 
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библиотеки. В проучването пропорционално са представени библиотеките от 
планираните 6 пакета за подкрепа по програмата, както и библиотеките с един, двама и 
повече служители. 

3.1.3. Изводи от проведените проучвания на потребностите на библиотеките и 
потребностите от обучение  

 
Проучванията установиха, че 60% от анкетираните 460 библиотекари имат библиотечна 
квалификация, а 40% са без квалификация. Средната възраст на библиотечния персонал е 
47 години без оглед на признака град/село. Близо 2/3 от работещите в библиотеките са 
със стаж над 10 години, като стажът на библиотекарите в селата като цяло е по-дълъг. В 
градовете, 17% от библиотекарите са без библиотечна квалификация, а в селата този 
процент е 53%. Около 70% от анкетираните не са участвали в квалификационно обучение 
след 2000 г. поради подценяване важността на квалификацията на библиотекарите от 
страна на читалищните настоятелства или поради липса на средства (за пътни и дневни 
разходи). Библиотечните работници със средно образование и работещите в читалищни 
библиотеки,  които имат най-голяма нужда от повишаване на знанията и уменията, не са 
обхванати от продължаващо професионално обучение през последните 10 години. Като 
цяло, 85% от анкетираните библиотеки не предоставят онлайн услуги за потребителите, 
което сочи необходимостта от планирано обучение за техните служители – то трябва да 
започне с придобиване на базови умения, които постепенно да прераснат в консултантски 
информационни  компетенции. 

 
Професионалната квалификация на библиотечните служители след завършване на висше 
образование се извършва от центъра за продължаващо образование на библиотекари, 
коопериран проект на ББИА и Катедра „Библиотечни и информационни науки” в 
Софийския университет18. До момента, 88% от проведените 80 обучителни курса са 
посветени на ИКТ и онлайн услуги в библиотеките. В тях се обучават само библиотекари 
от големите обществени библиотеки, които са в състояние да отделят макар и минимални 
средства за квалификация на персонала. С редки изключения, читалищата не финансират 
обучението на обслужващите библиотеката. В момента центърът предлага единствената 
форма за продължаващо образование на библиотекарите, която обаче се оказва 
недостъпна за голяма част от библиотекарите, най-вече за тези от малките библиотеки. 
Когато центърът организира обучения (финансирани на проектен принцип или когато 
някои библиотеки заплащат такса за участие) те се посещават от библиотекари от 
регионалните библиотеки или от по-големите читалища. 
 
Проучването на потребностите от обучение показва значителни различия между: 
знанията и уменията на библиотекарите в регионалните библиотеки и тези в 
читалищните/общински библиотеки; качеството и обхвата на предлаганите услуги в 
библиотеките; предпочитанията към възможните теми за обучение на библиотекарите в 
регионалните библиотеки и тези в читалищните/общински библиотеки. 
 
Това заключение се подкрепя от отговорите на тези библиотекари, които са заявили, че 
работят с компютър:   
 

                                                 
18 Този проект е на стойност USD 50,000 и беше осъществен с финансовата подкрепа на  Фондация 
Отворено общество – Будапеща за първите 2 години. След приключването на проекта центърът 
функционира чрез проектно финансиране и чрез събиране на такса за участие в обученията. 
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Самооценка на уменията за обучение на потребители 

 Регионални 
библиотеки  

Библиотеки в 
градовете 

Библиотеки в 
селата 

достатъчни  71%  28%  14%  

недостатъчни  29%  72%  86%  

Достъп до онлайн услуги за потребителите 

 Регионални 
библиотеки  

Библиотеки в 
градовете 

Библиотеки в 
селата 

да  97%  37%  15%  

не  3%  63%  85%  

 
Анкетираните библиотечни служители в регионалните библиотеки, които притежават 
компютърна грамотност, винаги дават по-висока самооценка на уменията си за работа с 
приложните програми на Майкрософт и Интернет браузъри, отколкото работещите в 
читалищните библиотеки. 
 
Персоналът на регионалните библиотеки няма нужда от усвояване на базови умения нито 
по отношение на боравенето с компютърна техника и информационни ресурси, нито в 
областта на библиотечното обслужване и организация. Обученията за тези библиотекари 
трябва да повишат и обогатят разнообразието и качеството на предлаганите от тях 
библиотечни услуги.  
 
Читалищните библиотеки, особено тези в селата, се характеризират със слаба техническа 
осигуреност в областта на информационните и комуникационните технологии и слаба 
базова компютърна грамотност (или липса на такава). 
 

3.1.4. План за обучение 

 
Обучение на библиотечните служители 

 
Значителното разминаване между очакваните от потребителите умения на библиотечните 
служители и реалната им квалификация (констатирана при проучването на потребностите 
от обучение) обуславя нуждата от систематизирано обучение за библиотечния персонал 
по време на същинската фаза на програмата. Самите библиотекари възприемат 
обучението като най-съществената и важна част от програмата и с нетърпение очакват 
възможността да се развиват професионално, за да обслужват по-добре потребителите. 
 

Програмата има за цел да обучи 3 000 библиотекари през периода 2009-2013. Обучението 
по програмата има за цел да изгради следните умения: 
 

Да подготви компетентни библиотекари, способни да:  

 идентифицират и диагностицират информационните нужди на потребителите;  
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 консултират потребителите за стратегии и техники за търсене на информация;  

 обучават потребителите в: 
o компютърна грамотност – първа стъпка; 
o информационна компетентност – втора стъпка. 

 
Да изгради капацитет на библиотекарите, за да могат: 

 да планират и ефективно да управляват дейностите на библиотеката като обществен 
информационен център; 

 да кандидатстват успешно по проекти и да набират средства за библиотеката; 

 да разработват програми за местната общност, да развиват партньорства и да 
привличат застъпници за устойчивото развитие на библиотеката; 

 да отчитат и анализират резултатите от дейността на библиотеката и успешно да 
демонстрират ценността и мястото на библиотеката в живота на местната общност; 

 да общуват ефективно с различни категории потребители. 
 
Тези умения са обединени в профил на компетенциите на библиотекаря. Профилът 
отразява очакваните резултати от обучението и ще служи като отправна рамка за оценка 
на резултатите от обучителната програма. Ще бъдат разработени два варианта на 
профила: за библиотекари от регионалните библиотеки и за библиотекари от 
читалищните/общински библиотеки, с цел да се отчетат по-високите изисквания към 
регионалните библиотеки като обучителни и ресурсни центрове по програмата. 
 
Тематични направления за обучението на библиотечния персонал 
 
Библиотечните служители (общо 3 000 обучаеми; средно по 250 часа на обучаем) ще 
развиват компетентност в три тематични области:  
 

 
 
 

 
 

Информационни и 
комуникационни 

технологии 
 

(компютърна грамотност) 

 
 
 

 
 

Библиотеката като 
обществен информационен 

център 
 

(библиотечно управление) 

 

Услуги в модерната 
библиотека  

 
 
(библиотечно обслужване) 

 

общо 90 часа на обучаем общо 80 часа на обучаем общо 80 часа на обучаем 

Въведение в компютърните 
технологии 

Планиране и организация 
на дейностите в 
библиотеката. Организация 
на информационните 
ресурси  
Работа в мрежа между 
библиотеките. 

Източници на информация 
и начини на достъп в 
библиотеките 
Нормативни и етични 
аспекти на достъпа до 
информация 

Приложни програми на 
Майкрософт офис за 
начинаещи и за напреднали  

Партньорства 
Застъпничество  
Програми на библиотеката 
за местната общност 

Справочно-библиографско 
обслужване в електронна 
среда Средства за намиране 
на информация. 
Критическа оценка на 
ресурсите в мрежата 
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Информационни и 
комуникационни 

технологии 
 

(компютърна грамотност) 

 
 
 

 
 

Библиотеката като 
обществен информационен 

център 
 

(библиотечно управление) 

 

Услуги в модерната 
библиотека  

 
 
(библиотечно обслужване) 

 

Навигиране в Интернет  
Набиране на средства и 
работа по проекти 

Усъвършенствани 
стратегии и техники за 
онлайн търсене на 
информация 

Комуникации в мрежата  
Маркетинг на 
библиотечните услуги 

Обучение на потребителите. 
Методика за обучение по 
информационна 
компетентност  

Работа с периферни 
устройства 

Оценка и анализ на 
резултатите 

Услуги на електронното 
правителство 

Уеб страница на 
библиотеката – създаване, 
поддържане и 
популяризиране 

Методи за проучване на 
нуждите на потребителите 

Създаване на местно 
електронно съдържание 

 Работа с уязвими групи 
Комуникационни и 
презентационни умения 

 
Обучителната програма за изграждане на компетенциите на библиотекаря ще преминава 
от основно към по-задълбочено ниво и ще гарантира последователност и приемственост 
между тематичните области. Така посоката на изграждане на „ефективния” библиотекар 
подрежда трите тематични направления по следния начин: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диференцирани обучителни модули 
 
Учебните модули в трите тематични направления ще са за всички 3 000 библиотекари 
(включително тези 30% от библиотекарите, които декларират че са били обучавани по 
ИТ, както и новоназначените библиотекари в целевите библиотеки) и ще бъдат 
диференцирани според потребностите на библиотекарите от регионалните библиотеки и 

Компютърна грамотност:  
Способен да използва в 
дейността на библиотеката 
приложните програми на 
Майкрософт, Интернет 
браузер и ел. поща  

Библиотечно обслужване:  
Обучава потребителите в 
информационна грамотност; 
Способен да предоставя широк 
спектър от електронни услуги 
за общността. 

Библиотечно управление 
Способен да управлява библиотеката като обществен информационен център 
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потребностите на библиотекарите от читалищните/общинските библиотеки. 
Регионалните библиотекари например са посочили предпочитания към програмите 
Microsoft Word и Microsoft Excel за напреднали, както и за работа с Microsoft Publisher и 
Microsoft Access,  докато библиотекарите от втората категория са посочили нужда от Word 
и Excel за начинаещи. Докато представителите на малките библиотеки желаят да се научат 
кога и как да използват търсачки  и указатели, колегите им от регионалните библиотеки 
предпочитат подробности за развитието на световната мрежа, като „невидимия уеб”, 
„семантичния уеб”, дигитализация на културното наследство. 
 
Проучването на потребностите на библиотеките показа разлики в интересите на 
различните категории потребители (ученици, активно население и т.н.), но не установи 
съществени разлики в интересите на хората в различните населени места.  В същото 
време квалификационното равнище на библиотекарите в големите населени места е 
много по-добро от това на колегите им в малките селища (в читалищните библиотеки).  
Библиотекарят в малка читалищна библиотека е затруднен допълнително поради факта, 
че в преобладаващите случаи той единствен организира, поддържа и осъществява 
библиотечните дейности.  Поради тази причина акцентът в обучението на 
библиотекарите  в регионалните библиотеки ще бъде поставен върху уменията им да 
консултират читалищните библиотекари в съответната област.  
 
Обучителната и консултантска дейност на регионалните библиотеки спрямо по-малките 
(читалищни и общински) библиотеки е част от стандартните длъжностни характеристики 
на регионалните библиотекари и се финансира в рамките на редовната издръжка на 
регионалните библиотеки. Участниците в гражданските форуми също потвърдиха тази 
необходимост и изразиха мнение, че регионалната библиотека може да бъде 
консултативен/ресурсен център за всички читалищни/общински библиотеки на 
колегиалния принцип „библиотеки обучават библиотеки”. 
 
Разликите в нивото на компетентност и обхвата на услугите в регионалните и 
читалищните библиотеки определят и последователността на обученията в трите 
тематични направления. За библиотекарите от читалищните библиотеки курсовете  по 
информационни и комуникационни технологии задължително ще предхождат 
обучението за услугите в модерната обществена библиотека. Персоналът на регионалните 
библиотеки може да започне учебната програма направо в третата тематична област – 
услуги в модерната обществена библиотека, тъй като вече притежава базова подготовка по 
ИКТ. Тъй като регионалните библиотеки и част от развитите читалищни библиотеки са 
определени пилотно да предоставят обучение за местната общност, съществено е техните 
служители да получат подготовка за обучение на потребителите още в самото начало на 
обучителната програма. 

 
Курсовете от второто тематично направление – библиотеката като обществен 
информационен център, могат да се провеждат успоредно за начинаещи и напреднали в 
удобно за участниците време, тъй като не изискват базово владеене на ИКТ, но в същото 
време са пряко свързани с успешната работа на библиотеката. 

 
Обучителни центрове 
 
Програмата предвижда оборудване на учебни зали в 27-те регионални библиотеки. 
Допълнително, и в около 50 читалищни/общински библиотеки, които имат възможност 
да обособят до 10 компютърни работни станции за обучение и за ползване от 
потребители. Двата типа обучителни центрове отговарят на предпочитанията на 
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анкетираните библиотекари относно мястото на провеждане на обученията. Половината 
смятат, че регионалната библиотека в областния град ще им предостави по-добри условия 
за концентриране върху учебния процес. Освен това, там ще имат възможност да проучат 
на място колекциите и услугите на регионалните библиотеки, за да могат да използват 
тези ресурси при обслужване на местната общност. Другата половина от анкетираните 
смятат, че общинският център е по-удобно място за обучение, тъй като няма да се налага 
неколкодневно откъсване от дома и семейството. 
 
Екип от обучители  
 
Обучението на библиотекари ще бъде проведено от приблизително 150 обучители – 
броят им се базира на предположението, че всяка от 28-те административни области се 
обслужва от около 5 подготвени обучители, специализирани в едно от трите тематични 
направления.  Обучителите ще бъдат набирани по възможност на местно ниво, за да се 
осигури дългосрочна устойчивост на новосъздаденият екип обучители. Екипът19 на 
програмата съвместно с 27-те регионалните библиотеки ще носят отговорност за подбора, 
надзора и актуализацията на екипа от обучители. Обучителите ще са специалисти от 
следните категории: 

 

- висококвалифицирани библиотекари от регионалната библиотека или от добре 
работещи читалищни библиотеки на територията на областта; 

- ИТ специалисти от регионалните библиотеки или други ИТ специалисти; 

- професионалисти от академичните среди, от частния или неправителствения 
сектор.  

 
Обучителите ще се избират с конкурс, където ще се оценяват тяхната квалификация и  
професионални знания чрез подбор по документи, интервю и демонстрации на 
обучение. Важен критерий в избора ще бъде нагласата им да преподават практически 
умения по достъпен начин. В последствие, по време на реализацията на обучението, 
екипът на проекта и външни консултанти ще осъществяват надзор и ще документират (ще 
се разработи протокол за оценка) качеството на обучението. Екипът обучители ще бъде 
променян според потребностите.  
 
Обучение на обучителите 
 
150-те обучители в трите тематични направления ще преминат обучение с фокус върху:  
 

- задължителните умения на библиотекарите от целевите библиотеки, необходими    
за успешно провеждане на програмата; методика за изграждане на тези умения; 

- техники за обучение на възрастни (средната възраст на обучаемите е 47 г.);  

- педагогически умения и ефективно общуване с аудиторията. 

 
150-те обучители ще бъдат обучени от екип от 15 ключови обучители - експерти по 
библиотечно дело, ИТ и организационно развитие. От ключовите обучители ще се 
изисква значителен преподавателски опит (университетски преподаватели, преподаватели 

                                                 
19 По-точно от двамата Специалисти по обучение, Специалиста по мониторинг и въздействие и тримата 

Местни координатора. Виж раздел 5 за подробности. 



   

  

„Глобални библиотеки”                                                                                         Министерство на културата на Р България  
Предложение за субсидия за страната                                                                                       Програма на ООН за развитие 

46 

 

от Центъра за продължаващо образование на библиотекари, експерти от НПО сектора, 
изявени практикуващи библиотекари с опит от предишни подобни проекти и др.). 
 
Екипът от 15 ключови обучители ще бъде избран на конкурсен принцип. В екипа на 
ключовите обучители ще бъдат поканени международни експерти. Подготовката на 
списъка на потенциални ключови обучители ще стартира по време на планиращата фаза 
и ще се състави от екипа на програмата и партньорите. 
 
Очаква се 15-те ключови обучители да се включат активно в надзора на качеството на 
обучението, провеждано от екипа от 150-те обучители. 
 
Успоредно с обучението в трите тематични направления ще се провеждат инструктажи от 
страна на екипа на програмата, както и дискусионни групи, новости в професията, 
поддържане на тематичен указател и други дейности, координирани от ЗУП. 
 

Организационна схема на обучението: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Форми на обучение  

Подготовка на обучението 
(учебни програми, планове 
и материали) от 15-те 
ключови обучители 

 

 
 
 

 
 

2009г. 

15-те ключови обучители 
обучават екипа от  
150 обучители 

 
 
 

 
 

 
 
 

2009г. – 2013г.  

 

 
 

 
 
 

Обучения / Инструктажи провеждани от ЗУП 

- Инструктаж на персонала в целевите 
библиотеки относно спецификата на 
програмата;  

 
- Годишни срещи на библиотекари от 

различни краища на страната за споделяне 
на опит;  

 
- Мрежово общуване между библиотекари: 

дискусионни групи онлайн; услугата 
“Попитай библиотекаря”; социална мрежа 
за библиотекари; кооперирано поддържане 
на тематичен указател за обществена 
информация; 

 
- Представяне на новости в професията на 

съответния раздел в портала на програмата 

 
- Участие на библиотекари в обученията, 

годишните конференции, национални и 
международни проекти на библиотечните 
институти и организации 

 

Библиотекарите обучават 
/консултират /подпомагат 
посетителите в библиотеката  

 
от 2010г. 

Обучените 150 обучители 
обучават 3 000 библиотекари 
(вкл. новоназначени) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

2009г. – 2013г.  
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Обучението ще се извършва по два начина: 

 традиционни семинарни занятия в зала, оборудвана с компютри, мултимедия и 
Интернет връзка;  

 онлайн самообучение чрез портала на програмата, който ще служи като 
виртуален ресурсен център с учебно съдържание и различни тестове за 
самоконтрол и проверка на знанията в зависимост от личните темпове на 
напредък.  

 
Онлайн самообучението ще се предлага текущо като вариант за библиотекари, които 
нямат възможност да посещават занятия в клас, и за предпочитащите самостоятелно 
обучение. Разходите по всички обучителни модули и материали на програмния портал 
ще се поемат от бюджета на програмата. Управлението на обучителния модул на портала 
се поема от екипа на програмата (двама специалисти по обучение и един асистент) и 
привлечени консултанти, за които е предвиден бюджет. Регистрацията на обучаемите се 
извършва с помощта на екипа на програмата. На този етап не се предвижда онлайн 
обучението да бъде модерирано от онлайн обучители, а само да се ползва интерактивен 
софтуер. 
 
Учебни програми и материали 
 
За да се унифицира изграждането на приоритетните умения на библиотекарите в 27-те 
регионални библиотеки, които ще изпълняват ролята на обучителни центрове по 
програмата, ключовите обучители ще разработят учебни програми, учебни материали и 
методически насоки за всички подтеми от трите тематични направления. За улеснение на 
библиотекарите при обучението на потребителите ще бъдат подготвени примерни уроци 
по ИКТ и информационна компетентност за потребителите, както и самоучители. 
 
Учебните помагала ежегодно ще се актуализират и допълват, така че да отразяват: 

 новостите в развитието на мрежовите технологии и библиотечните услуги; 

 препоръките на обучаемите библиотекари и постоянно променящите се  
потребности на местната общност. 

 
Обучителната програма ще използва и някои готови учебни ръководства, които отговарят 
на тематичния обхват и целите на програма „Глобални библиотеки България”. Едно от 
тях е издаденото ръководство по проект  „Библиотеката като обществен информационен 
център: Ръководство за планиране, ББИА, 2006” по проект ABLE. 
 
Сътрудничество в рамките на библиотечната общност 
 
Програмата ще работи в близко сътрудничество с ББИА, Съюза на народните читалища, 
Народната библиотека, 27-те регионални библиотеки и висшите учебни заведения, 
предлагащи библиотечно образование. Програмата ще предоставя чрез портала си 
резултатите от проучванията на библиотеките, потребностите от обучение и нагласите на 
обществото до всички изследователи и практици в библиотечното дело. Тъй като 
подобни мащабни и задълбочени изследвания не са правени през последните 20 години, 
предоставените емпирични данни ще бъдат от изключително значение за научни цели и 
за националните приоритети в информационната политика. Преподавателите в 
библиотечните факултети ще имат възможност да участват в обучението на 
библиотечните служители, да следят отблизо развитието на програмата и да използват 
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постигнатите резултати и добри практики в обучението на студенти по управление и 
услуги на обществената библиотека. 
 
Подкрепа за разработване на насоки по информационна компетентност 
 
Пред българската библиотечна и образователна общност стои въпросът за разработване 
на насоки по информационна компетентност в средното и висшето образование. 
Програма „Глобални библиотеки България” ще постави началото за адаптиране на 
международните стандарти по информационна компетентност към българските условия. 
Ключовите и регионалните обучители ще съобразят учебните си планове и пособия за 
целенасочено и постепенно изграждане на информационна компетентност за 
неподготвените библиотекари и потребители. Насоките по информационна 
компетентност ще бъдат предложени на вниманието на отговорните за обучение 
институции и на цялата библиотечна мрежа (обществени, училищни и университетски 
библиотеки). По този начин въздействието на програмата ще се разпространи и в 
сферата на образованието. 
 
Развитие на капацитета на регионалните библиотеки 
 
Регионалните библиотеки ще бъдат оборудвани със съвременна информационна и 
комуникационна техника за обучение. По време на изпълнението на програмата 
регионалните библиотеки ще разполагат с подготвени обучители, учебни програми и 
оборудвани компютърни зали. Тъй като по статут са задължени да обучават библиотеките 
на територията на областта, те ще могат да използват тези нови учебни ресурси и 
материална база за обучение на персонала на библиотеки, които няма да участват в 
програмата и съответно няма да получат ИКТ оборудване. Това ще бъде съществен 
принос на програмата за устойчивото развитие на регионалните библиотеки като 
обучителни и ресурсни центрове по време на изпълнителната фаза и след нея. 
 
Участие на читалищните библиотеки в професионални форуми 
 
Поради ограничените си финансови ресурси повечето читалищни библиотеки не могат 
да си позволят да посещават конференции и обучителни семинари на професионалната 
тема. По този начин те остават откъснати от колегията и новостите в библиотечната 
практика. Програмата ще предоставя възможност на активно работещи библиотекари от 
целевите читалищни библиотеки в отдалечени селища да участват в национални форуми 
и да споделят добри практики от програмата. 
 
Обучение на потребители 
 
Програмата ще инвестира в подготовка на 3 000 библиотекари, които от своя страна да 
могат успешно да обучават/консултират/подпомагат потребителите в придобиването на 
цифрова и информационна компетентност.  
 
Библиотекарите, които до момента не са работили с компютър и се нуждаят от по-дълго 
време, преди да могат да помагат на другите, ще преминат 5-дневна практика за оказване 
на ИТ помощ на потребителите в присъствието на съответния служител по ИТ 
поддръжка и/или от обучител. Същите тези библиотекари ще бъдат включени с 
предимство в обучителната програма и ще бъдат насърчавани да оказват помощ чрез 
алтернативни методи: като използват доброволци, разчитат на служителите по ИТ 
поддръжка, осланят се на помощ от колеги и/или посетители. ЗУП ще положи 



   

  

„Глобални библиотеки”                                                                                         Министерство на културата на Р България  
Предложение за субсидия за страната                                                                                       Програма на ООН за развитие 

49 

 

целенасочени усилия, за да се осигури използване на новопридобитото ИКТ оборудване 
възможно най-скоро.  
 
С помощта на въпросници за самостоятелно попълване и фокус групи през септември – 
октомври 2008 г. бе проведено проучване на потребностите за развитие на капацитет в 
местните общности. Бяха определени четири целеви групи: библиотечни служители 
(библиотекари и експерти по ИТ), деца/ученици, пенсионери, хора в активна трудова 
възраст. 
 
Проучването на потребностите от обучение на библиотекарите показа, че 71% от 
работещите в регионални библиотеки и 28% от работещите в други, необластни градове, 
смятат, че знанията им са достатъчни, за да обучават потребители. В тези библиотеки 
програмата ще стартира пилотно обучение/консултиране/подпомагане на потребители 
към края на 2009 г. Обучението / консултирането / подпомагането на потребителите ще 
бъде два вида: 
 

a) Обучение/консултиране/подпомагане на индивидуалните потребители в процеса 
на търсене/браузинг в Интернет и работа с офис приложенията на Майкрософт в 
библиотеките; 

 
b) Групово обучение предлагано на потребителите в обучителните центрове в 27-те 

регионалните и в 50 по-големи читалищни/общински библиотеки20. Групово 
обучение ще се предлага също и в по-малките читалищни библиотеки в 
зависимост от местните потребности;  

 
И двата вида на обучение на потребители ще са резултат от проведените обучения на 
библиотекари в рамките на програмата и ще бъдат подкрепяни методически от екипа на 
програмата (напр.  чрез стажове в други библиотеки, ръководства за потребители, добри 
практики). Добрите практики ще бъдат широко разгласени сред мрежата от обществени 
библиотеки. 
 
През 2010-2011 г. в програмата постепенно ще се включват библиотеки, чийто персонал е 
преминал обучение в трите тематични направления. Междувременно се очаква 
дейностите за популяризация и застъпничество, както и резултатите от предлаганите нови 
услуги в библиотеките да привлекат доброволци за каузата на достъпа до информация – 
средношколци и пенсионери (особено пенсионирани библиотекари). 
 

3.1.5. Оценка на потребностите от обучение 

 
Оценката на потребностите от обучение ще продължи през цялата фаза на изпълнение на 
програмата. Очаква се потребностите от обучение на библиотекарите да се променят в 
крак с динамичното развитие на новите технологии. Това налага периодично 
актуализиране на профила на компетенциите на библиотекаря. Оценката на 
потребностите от обучение ще включва събиране, обработка и анализ на данни. 
Програмата ще използва и различни инструменти и методи за оценка: наблюдение, 
анкети, въпросници и проучвания (вкл. онлайн), фокус групи, проучване на документи, 

                                                 
20 Читалищни/общински библиотеки, имащи възможност да обособят до 10 компютърни работни станции 

за обучение и за ползване от потребители. 
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анализ на разликата между текущата ситуация и желаната промяна, скалиране и 
ранжиране, приоритизиране. 

 
За целта ще бъдат наети консултанти или подизпълнител и ще се разчита на 
организационната и експертна помощ на регионалните координатори. Резултатите от 
проучването на потребностите от обучение ще бъдат използвани за актуализиране и/или 
промяна на учебния план. 
 
През третата година от изпълнението на програмата (2011 г.) се планира ново цялостно 
проучване на потребностите на библиотеките, което ще съдържа и оценка на 
потребностите от обучение. Резултатите ще бъдат сравнени с базовото проучване през 
2008 г. и ще послужат за ефективно планиране на необходимите промени. 
 

3.1.6. Оценка на ефективността на обучението 

 
Оценката на ефективността на обучението ще бъде интегрирана в цялостния процес за 
мониторинг и оценка на въздействието на програмата. Периодично ще се оценяват 
успехът на обучителната програма и ефективността на новосъздадените обучителни 
центрове. На тази база ще се правят актуализации/промени в плана за обучение. 
Участниците ще попълват анкети в началото и в края на обучителния цикъл с цел 
оптимизиране на обучението. 
 

3.1.7. Обучение след края на субсидията 

 
В края на втората година от изпълнението на програмата ще бъде изработена стратегия за 
устойчивост и ще бъде определена отговорността за обучението след края на субсидията. 
На регионално ниво непрекъснато обучение ще продължат да предоставят 
новосъздадените обучителни центрове в 27-те регионални библиотеки и около 50 
читалищни библиотеки в общински градове. 
 
3.2. Съдържание  

3.2.1. Информационни потребности на целевото население 
 

Информационните потребности на целевото население по програмата бяха проучени 
чрез провеждането на шест форума с граждани през юли 2008 г. като част от процеса за 
разработване на рамката за планиране и оценка на въздействието на програмата. 
Форумите се състояха в различни населени места, избрани заради типичния им облик, 
характерен за повечето общности, където бе проведена оценка на потребностите на 
библиотеките. 
 

Бяха организирани и фокус групи с учащи, пенсионери и граждани в активна възраст като 
част от оценката на потребностите за работа на библиотеките с общността (септември 
2008 г.). Участниците във фокус групите попълниха анкетни карти за своите 
информационни потребности. 
 

Всички подгрупи в целевото население изтъкват недостиг и/или липса на печатни и 
електронни ресурси. Дори потребителите на сравнително по-развитите регионални 
библиотеки биха искали да имат достъп до повече книги и електронни ресурси. По-
голямата част от потребителите на регионалните библиотеки имат някакъв опит с 
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използването на Интернет, но много малко потребители в по-малките населени места 
знаят как да работят с глобалната мрежа. Въпреки това, те имат реалистични очаквания за 
типа информация, която биха могли да намерят безплатно в Интернет пространството, 
вероятно благодарение на общата им култура, придобита от пресата и телевизията, както и 
от коментари на техни познати. Потребителите в средно големите градове и областните 
центрове знаят за съществуването на абонаментни пълнотекстови бази данни в Интернет 
и посочват нужда от достъп до източници на нормативна информация. 
 

В рамките на гражданските форуми, фокус групите и анкетните проучвания бяха 
набелязани следните информационни потребности на целевите групи: 
 

Категория от 
населението 

Интереси Необходими нови умения 

Пенсионери  

здравеопазване, медицина, пенсионна 
политика и процедури, социално 
осигуряване, селско стопанство, 
земеделие, история, политика 

основна компютърна 
грамотност; основни умения за 
комуникация с помощта на  
ИКТ; разглеждане и търсене в 
Интернет 

Хора в активна 
възраст  

възможности за кариерно развитие и 
учене през целия живот, нормативна 
и бизнес информация, права на 
човека, достъп до абонаментни бази 
данни в Интернет с различна 
тематика 

умения в областта на ИКТ;  
ефективно и/или по-широко 
използване на инструменти за 
търсене и информационни 
източници 

Ученици и 
студенти  

материали по учебната програма за 
подготовка на домашни задания, 
възможности за образование и 
кариерно развитие; речници и 
енциклопедии 

запознаване с естеството на 
библиотечните колекции  и 
безплатните ресурси в 
Интернет; техники за търсене; 
критична оценка на безплатно 
съдържание и ресурси в 
Интернет  

 

3.2.2. Подкрепа от програмата за ефективно използване на електронно 
съдържание 

 
Съществуващото безплатно съдържание в българския уеб, макар и доста богато, не се 
използва пълноценно. Причината от една страна е липсата на публичен достъп до 
компютри, а от друга – недостатъчните умения на гражданите за търсене и намиране на 
информация. С малки изключения електронните публикации (платени бази данни от 
електронни книги и периодични издания) все още не са развити в България. По тази 
причина в общия случай обществените библиотеки не предлагат онлайн ресурси с 
абонаментен достъп. Програмата ще помогне да се решат следните информационни 
потребности: а. достъп до информация в мрежа (до безплатно съдържание, включващо 
локално създадено съдържание, и абонирани бази-данни); б. обучение на потребителите 
развиване на информационна компетентност. 
 
Водещите принципи в осигуряването на електронно съдържание ще бъдат стремежът към 
качествени и надеждни информационни източници, а не информация изобщо, както и 
водещо участие на библиотекарите при подбора на безплатни и абонаментни ресурси за 
потребителите. 
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На централно ниво уеб порталът на програмата, който се поддържа и води от ЗУП, ще 
бъде основният инструмент за разработване на съдържание (например той ще предлага 
справочник с безплатни Интернет ресурси за развитие на общността, в който посочените 
уебсайтове ще се подбират и оценяват от библиотечните работници). Чрез портала 
библиотекари от цялата страна ще се свързват и ще обменят информация за определяне 
на потребителските нужди, както и нови източници и начини за тяхното посрещане. 
Порталът ще предлага готови пакети за библиотекарите (например „Информационни 
ресурси за започване на малък бизнес”), които ще им помагат да определят най-добрите 
източници по дадена тема. 
 
Ръководителят „Библиотечни услуги‟ съвместно със сътрудника портал/преводач ще 
отговарят за поддържането на актуална информация в портала на програмата, както и за 
стимулиране употребата на портала и създаването на местно съдържание от 
библиотекарите в страната. Тримата местни координатори на ЗУП ще наблюдават и 
окуражават употребата на портала на програмата от библиотекарите. 
 
Интернет порталът на програмата беше разработен и стартиран още по време на 
планиращата фаза – през 2008 г. Разработването му беше финансирано от планиращата 
субсидия. Надграждането на портала ще се финансира от субсидията за страната.  
Дейностите по надграждане на портала ще се координират от ЗУП съвместно с 
партньорите по програмата и ще се реализират от външен подизпълнител.  

 
Също на централно ниво, Министерството на културата ще организира и финансира общ 
абонамент за целевите библиотеки за съществуващи бази данни, предлагащи нормативна 
информация, речници, енциклопедии, материали за училищно обучение.  
 
На местно ниво ще се повиши съзнанието на хората в общността за сътрудничество с 
библиотекарите при документиране и публикуване в Интернет на местната памет и 
наследство, както и за атрактивно представяне на лицето на общността. Оценката на 
потребностите за работа с общността във фазата на планиране (август – септември 2008 
г.) показа, че хората не възприемат подобна дейност като отговорност единствено на 
библиотечния служител, а виждат и активната роля на общността. 
 

Планът за електронно съдържание в рамките на програмата е представен в таблицата по-
долу: 

 

 
Е-СЪДЪРЖАНИЕ – НАЦИОНАЛНО НИВО 

(ресурси за всички целеви библиотеки) 
 

Какво  Как  

Абонамент (национален лиценз) за: 

 Нормативна база данни „Сиела” – 
закони, наредби, Държавен вестник, 
пълни статии от 34 вестника (в т.ч. 
архив) 

 Справочен портал Znam.bg  
(мултимедийни енциклопедии на 
БАН; речници и литература – 
българска и чуждестранна; 

Министерство на културата ще организира и 
финансира общ абонамент за всички целеви 
библиотеки. 
 

Библиотечните служители ще бъдат 
обучени за: 

- ефективно използване на 
информационни източници; 

- съдействие на потребителите при 



   

  

„Глобални библиотеки”                                                                                         Министерство на културата на Р България  
Предложение за субсидия за страната                                                                                       Програма на ООН за развитие 

53 

 

образователни материали за учители 
и ученици) 

търсене, събиране, изпращане по 
електронна поща или отпечатване на 
информация 

Справочник с безплатни уеб източници на 
информация за общността (здравеопазване, 
възможности за работа, фондове на ЕС, 
образование), подбрани и оценени от 
библиотекарите за ползване от всички 
обществени библиотеки с достъп до 
Интернет. 

Порталът ABLE 
(http://www.ableportal.bg/bg/index-bg.html)  
ще бъде доразвит, за да посрещне 
потребностите на общността, и ще бъде 
качен на портала на програмата. 
Библиотекари доброволци от целевите 
библиотеки ще изберат и препоръчат 
сайтове, които да бъдат включени в портала 
на програмата. 
Библиотекари от цялата страна ще се 
свързват чрез портала на програмата, за да 
определят нови информационни източници 
и потребителски предпочитания.  

 
Е-СЪДЪРЖАНИЕ – РЕГИОНАЛНО НИВО 

(ресурси на регионалните библиотеки) 
 

Какво Как 

Дигитализиране на архиви, снимки и редки 
книги 
 

Осигуряване на ресурси за организация и 
стандарти на цифровите колекции чрез 
портала на програмата. Подпомагане на 
служителите в целевите библиотеки за 
участие в национални семинари по темата.   

Част от съдържанието в сайтовете на 
регионалните библиотеки може да е 
полезно за всички библиотеки – 
съдържание за деца, училищни материали, 
електронни библиографии  

Популяризиране чрез справочника с уеб 
ресурси от портала на програмата. По-
активното ползване ще стимулира по-
нататъшно обогатяване на съдържанието от 
страна на библиотекарите и общността.  

Някои регионални библиотеки представят 
информация за читалищните библиотеки 
в района. Тази информация може да се 
разшири, като редовно се представят 
новини за тези библиотеки и техните 
общности.  

Популяризиране чрез справочника с уеб 
ресурси от портала на програмата. 

 
Е-СЪДЪРЖАНИЕ – МЕСТНО НИВО 

(отделни библиотеки) 
 

Какво Как 

Създаване на уеб страници на 
библиотеките или използване на сайтовете 
на читалищата или общините за 
публикуване на:  

 местни новини 

 административна информация от 
общината  

 информация за училища, фирми, 

Осигуряване на техническа помощ 
(компютри, скенери, цифрови фотоапарати) 
за създаване на местно съдържание. 
Обучение на библиотечните служители как 
да използват техниката.  
 

Обучение на библиотечните служители за 
уеб редактиране. 
 

http://www.ableportal.bg/bg/index-bg.html
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НПО, здравеопазване 

 творби на местни автори 

 детски творби 

 дигитализирани читалищни хроники  

 туристическа информация 

 родословни дървета 

 културно наследство  

 фото галерии 

 виртуални дискусионни форуми 

Споделяне на насоки и примери за добри 
практики от портала на програмата 
(включително сътрудничество с местни 
организации за създаване на съдържание). 
 

Популяризиране чрез портала на 
програмата и други комуникационни канали 
на библиотечни програми, като „Деца –
творци в  киберпространството” (Шуменска 
регионална библиотека) 
 

Насърчаване и подкрепа на гражданите да  
създават или събират местно съдържание.  

Принос към българската версия на 
Уикипедия чрез предоставяне на 
материали за местната история, география, 
икономика, институции, традиции (някои 
библиотеки вече го правят). 

Обучение на библиотечните служители и 
общността да редактират и подават 
информация в Wikipedia.bg. Вече има такива 
примери. Те ще се популяризират и 
умножават. 

 
3.3. Доставка на стоки и услуги по програмата 

 
В таблицата по-долу са посочени видовете стоки и услуги за всяко бюджетно перо в 
модела на общото съфинансиране: 
 

 Фондацията и Майкрософт Получател на субсидията 

Бюджетни пера – 
общо 
съфинансиране   Екип на ЗУП 

  и консултанти 

 Под- 
 изпълнители 

(фирми) 
Доставка 
на стоки Дарение 

Консултанти 
и 
библиотечни 
служители  

 Под- 
изпълнители 
(фирми) 

Доставка 
на стоки 

Компютърен 
хардуер 

  X     

Компютърен 
софтуер 

   X    

Мрежово 
оборудване и 
инсталиране 

     X  

Връзка с Интернет      X X 

Помещения и 
общо оборудване 

     X  

Обучение на 
обучители 

X  X     

Обучение на 
персонала 

X  X     

Персонал и пряка 
администрация 

X  X     

Изграждане на 
капацитет в 
регионалните звена 

X  X  X  X 

Изграждане на 
институционален 
капацитет по 
програмата 

X X      

Техническа помощ X    X   
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 Фондацията и Майкрософт Получател на субсидията 

Бюджетни пера – 
общо 
съфинансиране   Екип на ЗУП 

  и консултанти 

 Под- 
 изпълнители 

(фирми) 
Доставка 
на стоки Дарение 

Консултанти 
и 
библиотечни 
служители  

 Под- 
изпълнители 
(фирми) 

Доставка 
на стоки 

Изграждане на 
капацитет в 
библиотечната 
система 

    X   

Застъпничество и 
комуникация 

X X X 
        

Оценка X X          

 

3.3.1. Процедури за доставка 

 
Както и при субсидията за планиращата фаза, дейностите, финансирани от субсидията за 
страната, ще се осъществяват в модел на национално изпълнение на ПРООН.21 Моделът 
на национално изпълнение допринася за устойчивост на проектите в областта на 
развитието, като осигурява по-голямо чувство на принадлежност и по-силен ангажимент 
на националните партньори към дейностите и целите на програмата. Националната 
институция, управляваща проекта, трябва да бъде ведомството, най-тясно свързано с 
дейностите по програмата. Министерството на културата (което е водеща организация по 
програмата) е определило свой служител (директора на Национален фонд „Култура”) да 
изпълнява функциите на Национален директор на програмата (НДП). Националният 
директор на програмата подпомага и представлява националната институция в 
ежедневния процес на взимане на решения, свързани с изпълнението на програмата, в т.ч. 
процедурите за доставка. 
 
В съответствие с одобрения  годишен план и бюджет на програмата и по искане на 
ръководителя на програмата ПРООН ще наема консултанти, подизпълнители и 
доставчици по проекта и ще извършва плащания в пълно съответствие с корпоративните 
изисквания на ПРООН за конкурсни процедури, осигуряване на оптимална стойност за 
вложените средства, прозрачност, отчетност, ефикасност и липса на дискриминация. По 
отношение на субсидията за страната ще се прилагат политиките и процедурите на 
ПРООН за доставка (управление на договори, активи и доставки). Процедурите за 
наемане на персонал по програмата (за нови и/или вакантни длъжности), процедурите за 
доставка на стоки и услуги и процедурите за наемане на консултанти са описани по-долу 
 
Персонал по програмата 
 

- След съгласуване с НДП ръководителят на програмата представя за одобрение 
длъжностни характеристики. 

- Въз основа на длъжностните характеристики ПРООН публикува обяви за 
съответните длъжности чрез обявления в медиите, един национален вестник, 
уебсайтовете на ПРООН и правителствената институция и Интернет портали с 
обяви за работа. 

                                                 
21 ПРООН прилага три модела за изпълнение на проекти – национално изпълнение, пряко изпълнение и 
изпълнение чрез неправителствена организация. Моделът на национално изпълнение се прилага, когато 
националните институции имат достатъчен капацитет за изпълнение на дейностите по проекта. 
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- ЗУП събира автобиографиите, подадени преди крайния срок на обявата. 

- Ръководителят на програмата, представител на ПРООН и НДП извършват 
предварителен подбор по документи. Подбират се най-малко трима кандидати за 
всяка длъжност. 

- Провеждат се интервюта с предварително подбраните кандидати. Кандидатите се 
класират съгласно предварително формулирани критерии за оценка.  

- В състава на комисията, провеждаща интервютата, влизат най-малко следните 
представители: 

- Представители на ПРООН (програмен директор и/или програмен 
сътрудник); 

- Представители на Министерство на културата (НДП и други служители, ако е 
необходимо);  

- Представители на други партньори по програмата (в зависимост от случая);  

- Представители на ЗУП. 
 

- ПРООН и избраният кандидат за съответната длъжност сключват договор по 
образец на ПРООН. 

 
Стоки и услуги 

 Искане за оферта 

Искането за оферта е неофициална покана за представяне на оферта, обикновено за 
стоки/услуги/строително-ремонтни работи на стойност между 2500 и 100 000 щ.д. От 
кандидатите се иска да посочат цени и други търговски условия и параметри, а договорът 
се предлага на технически приемливата оферта на най-ниска стойност. 

 Искане за предложение 
 
Искането за предложение е официална покана за представяне на предложение, 
обикновено за услуги, за които няма ясно и точно определение и при които се очаква 
офериращите да имат методологически принос за изпълнението на възложената задача. 
Цената е само един от няколкото критерия за оценка. Останалите критерии са свързани с 
качеството на предложението и с това доколко отговаря на поставените цели, както и с 
квалификацията/опита на кандидата. Договорът се предлага на кандидата с необходимата 
квалификация, чието предложение отговаря на изискванията в официалната 
документация и за изпълнението на което по преценка на ПРООН ще бъдат необходими 
най-малки разходи. Прилага се принципът за най-добро качество на най-ниска цена. 

 Покана за участие в търг  

Поканата за участие в търг е официална покана за подаване на тръжна оферта, 
обикновено с ясно и точно определени изисквания и очаквана стойност на договора над 
100 000 щ.д. Обикновено цената е единственият определящ фактор за възлагане на 
договора. Ако офертата отговаря на всички технически критерии, договорът се предлага 
на кандидата с най-ниска цена. 
 
Доставки на стоки и услуги на стойност до 499 щ.д.: закупуват се пряко от ЗУП срещу 
фактура от доставчика. 
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Доставки на стоки и услуги на стойност от 500 до 2499 щ.д.: ЗУП изготвя 
задание/техническа спецификация и ги представя за одобрение на програмния директор в 
ПРООН. ЗУП прави оценка на най-добрата цена, изготвя искане за плащане с цялата 
придружителна документация и го изпраща на съответния програмен сътрудник в 
ПРООН за придвижване на плащането. Програмният сътрудник проверява точността на 
документацията и внася искането за плащане във финансовия отдел на ПРООН за 
извършване на плащането. 
 
Доставки на стоки и услуги на стойност от 2500 до 10 000 щ.д.: ЗУП изготвя 
задание/техническа спецификация и ги представя за одобрение на програмния директор в 
ПРООН. Ако е необходимо, заданието/техническата спецификация се съгласуват с НДП, 
преди да се даде одобрение от страна на ПРООН. ЗУП изпраща искане за оферта най-
малко до 5 доставчици. ЗУП извършва оценка на офертите и изготвя надлежно подписан 
доклад за оценка, който се представя в ПРООН за одобрение и подписване на договор. 
 
Доставки на стоки и услуги на стойност от 10 000 до 99 999 щ.д.:  
 

 Искане за оферта 
 
ЗУП изготвя задание/техническа спецификация, като при нужда се наема външен експерт 
или услугата се възлага на външен изпълнител. Искането за оферта се обявява публично 
или се изпращат покани до подходящи доставчици, предварително одобрени от ПРООН 
и Министерството на културата. ЗУП събира получените оферти и изготвя доклад за 
оценка, в който се преценява дали офертите отговарят на заданието/спецификациите. 
Офертите се класират в зависимост от предложената цена. ЗУП изпраща документите на 
Комисията за договори към проекта, в която влизат ръководителят на програмата, 
Националният програмен директор и програмният сътрудник в ПРООН, който отговаря 
за проекта. При необходимост се ангажират услугите на външен експерт. При стойност на 
поръчката над 30 000 щ.д. случаят се представя за разглеждане и одобрение от Комисията 
за договори, активи и доставки към ПРООН. 
 

 Искане за предложение 
 
Ръководителят на програмата изготвя задание, при необходимост го съгласува с НДП и го 
представя за одобрение на програмния директор в ПРООН. Програмният сътрудник в 
ПРООН изготвя искане за предложение (съгласно стандартен образец на ПРООН, 
съдържащ критериите за оценка на офертите). ПРООН открива тръжна процедура, като 
публикува обява или кани предложения от най-малко пет доставчици с необходимата 
квалификация, предварително подбрани и одобрени от ПРООН и правителствената 
институция. Комисия в състав: ръководителят на програмата, Националният програмен 
директор, представител на ПРООН и други експерти в зависимост от спецификата на 
заданието, оценява получените оферти и одобрява окончателно избраната оферта. При 
стойност на поръчката над 30 000 щ.д. случаят се представя за разглеждане и одобрение от 
Комисията за договори, активи и доставки към ПРООН 

 
Доставки на стоки и услуги на стойност над 100 000 щ.д.:  

 
Ръководителят на програмата изготвя задание, при необходимост го съгласува с НДП и го 
представя за одобрение на програмния директор в ПРООН. При необходимост се наемат 
услугите на външен експерт. Програмният сътрудник в ПРООН изготвя покана за участие 
в търг или искане за предложение (съгласно стандартен образец на ПРООН, съдържащ 
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критериите за оценка на офертите). ПРООН открива редовна процедура за международен 
конкурс чрез публикуване на обява или покана за участие в търг/искане за предложение 
към доставчици с необходимата квалификация. Комисията за договори към проекта, при 
необходимост след консултации с външен експерт, оценява получените тръжни 
оферти/предложения, изготвя надлежно подписан доклад за оценка и го представя за 
разглеждане и одобрение от Комисията за договори, активи и доставки към ПРООН. 
Препоръката на Комисията за договори, активи и доставки, одобрена от постоянния 
представител, се изпраща за окончателно разрешение и одобрение от Консултативната 
комисия за доставки в централата на ПРООН. 
 
Консултанти 
 
Ръководителят на програмата обосновава нуждата да се използва консултант, изготвя 
задание, при необходимост го съгласува с НДП и го представя за одобрение на 
програмния директор в ПРООН. ЗУП публикува обява за наемане на консултанти в 
национален вестник и/или подходящи за целта уебсайтове или кани най-малко трима 
кандидати от база данни или предварително одобрен от ПРООН и правителствената 
институция списък, да представят автобиографии. Всяка подходяща автобиография от 
предходни обяви или одобрени бази данни може да се използва и за следващи задания. 
Кандидатите се оценяват от комисия, в чийто състав влизат най-малко трима души – 
ръководителят на програмата, програмният директор в ПРООН и Националният 
програмен директор. Окончателният избор се прави въз основа на подходяща 
квалификация и опит, отговарящи на изискванията в заданието. Програмният сътрудник 
изготвя договор и го представя за подпис на постоянния представител на ПРООН. 
 
Правни аспекти, свързани с процедурите за доставка, договори и плащания 
 
ПРООН ще предоставя техническа помощ и обща управленска подкрепа за програмата и 
ще изпълнява функциите на фискален агент (изпълнителна агенция според 
терминологията на ПРООН). Договорите ще се издават от ПРООН и ще се управляват 
съгласно програмните циркуляри, оперативните циркуляри и Рамката за вътрешен 
контрол22 на ПРООН – България. 
 
Изплащането на средства от предоставената субсидия за страната ще се извършва от 
ПРООН. ПРООН ще встъпва в договорни отношения с физически и юридически лица 
през целия период на усвояване на субсидията по съответните пера в одобрения бюджет и 
до размера на съответно одобрените суми. Ще се използват стандартните договори на 
ПРООН за доставка на стоки и услуги. 
 
Управлението на средствата от предоставената субсидия, в т.ч. разплащания, водене на 
документация, счетоводство, отчетност и одит, ще се извършва съгласно правилата и 
процедурите на ПРООН. ПРООН ще извършва разплащания по искане на ръководителя 
на програмата във вид на преки плащания. 
 
В съответствие с одобрените работни планове и бюджет и по искане на ръководителя на 
програмата ПРООН ще наема екип на ЗУП, консултанти, подизпълнители и доставчици 
по програмата и ще извършва плащания в пълно съответствие с корпоративните 

                                                 
22 Пакет от специфични правила и насоки на ПРООН – България, които изцяло съответстват на 
корпоративните правила и насоки и подробно разписват стъпките, ролите и различните нива на одобрение 
и разрешение в процедурите за доставки и плащания за всяка категория дейности. 
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изисквания на ПРООН за конкурсни процедури, осигуряване на оптимална стойност за 
вложените средства, прозрачност, отчетност, ефикасност и липса на дискриминация 
 
По отношение на субсидията за страната ще се прилагат политиките и процедурите на 
ПРООН за доставка (управление на договори, активи и доставки). 
 
Общ правен контекст 
 
Споразумението за сътрудничество между Република България и Програмата за развитие 
на Организацията на обединените нации, което се явява предпоставка за програмна 
подкрепа от страна на ПРООН, се подписа между българското правителство и ПРООН 
на 20 август 1992 г. Програмата ще се осъществява в съответствие с разпоредбите, 
залегнали в споразумението и допълнителния протокол към него, ратифицирани от 
българското Народно събрание.  
 
Ако фондацията вземе решение да предостави исканата субсидия за страната и след като 
бъде подписано официално писмо – споразумение за субсидия, основните партньори по 
програмата в България ще подпишат проектен документ, изготвен в стандартния формат 
на ПРООН. Проектният документ изцяло ще отразява одобреното предложение за 
субсидия за страната и ще бъде подписан от Министерството на културата, ББИА, 
ДАИТС, ПРООН и Министерството на външните работи. В качеството си на водеща 
институция по програмата Министерството на културата ще подпише проектния 
документ като отговорна агенция (според терминологията на ПРООН). ББИА, ДАИТС и 
НСОРБ ще подпишат документа като партньори (според терминологията на ПРООН). 
ПРООН ще подпише документа като изпълнителна агенция (според терминологията на 
ПРООН), а Министерството на външните работи ще подпише като координиращо 
правителствено ведомство за ПРООН в България. Проектният документ ще бъде правната 
рамка за изпълнението на програмата в България. Той ще бъде изцяло в съответствие с 
клаузите на предложението за субсидия за страната 
 
Първоначално собственик на стоките и услугите, доставени със средства от субсидията за 
страната, ще бъде ПРООН като фискален агент по програмата. Собствеността върху тях 
ще бъде прехвърлена по време или в края на изпълнението на дейностите, финансирани 
със средства от субсидията, съгласно правилата и процедурите на ПРООН. 

3.3.2. ИТ оборудване 

 
Поддръжката и надграждането на ИТ оборудването ще се координират от двамата ИТ 
ръководители в ЗУП. 

 
Повечето търговци на българския ИТ пазар предлагат следните срокове за гаранционна 
поддръжка, които на практика покриват полезния живот на оборудването: 
 

Вид оборудване Гаранционен срок 

Работни станции 3 години 

Принтери/копирни машини 1 година 

Сървъри 5 години 

 
Ще бъдат сключвани застраховки на ИКТ оборудването срещу природни бедствия и 
кражба. Подмяна на ИКТ оборудването преди изтичане на гаранционния срок ще се 
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извършва само при неволна повреда на техниката. Разходите за ремонти, непокрити от 
гаранцията на оборудването, ще се покриват от местните бенефициенти.  

 
Разходите за подмяна на оборудване по принцип ще се покриват от местните 
бенефициенти – читалищата (в случая на читалищните библиотеки) и общинските 
власти (в случая на читалищните библиотеки). ЗУП в края на всяко тримесечие ще събира 
информация за физическото състояние на ИКТ оборудването по места и ще предлага 
решения относно евентуална подмяна на оборудване (ако има бюджетни спестявания), 
които ще се одобряват от Комитета за управление на програмата. ЗУП ще вземе пред вид 
само оборудването, доставено по програмата. Одобреният списък с оборудване за 
подмяна ще се използва за изготвяне на технически спецификации за доставка на ново 
оборудване в зависимост от достъпните на българския пазар ИТ технологии към момента 
на поръчката.  

 
 ЗУП ще извършва проверки на място на ИКТ оборудването. Също, ЗУП ще изисква от 
регионалните специалисти по ИТ поддръжка периодични доклади за състоянието на 
оборудването.  
 
 
 
 
Софтуерни приложения 
 
Софтуерните приложения за всички работни станции (настолни и преносими 
компютри), закупени по програмата, ще бъдат подбрани от актуализирания списък на 
софтуерни продукти от дарителската програма на Майкрософт и ще включват 
операционна система и офис пакет:  
 
С фондацията е съгласувана възможността целевите библиотеки да си изберат 
други/допълнителни софтуерни продукти от списъка. 

3.3.3. Интернет връзка 

 
Интернет свързаността в България се развива неравномерно, а в страната съществуват 
няколко основни вида: асиметрични цифрови абонатни линии (ADSL), симетрични 
цифрови абонатни линии (SDSL), широколентови връзки, доставка чрез кабелна 
телевизия, наети телефонни линии, локални мрежи (LAN), Интернет чрез мобилни 
връзки и сателитни връзки. В страната няма единна инфраструктура за доставка на 
Интернет. С цел намирането на най-доброто решение за доставка на Интернет услуги на 
библиотеките, ЗУП разгледа следните два варианта за доставка на Интернет: 
 
Вариант за централизирана доставка 

 
В сътрудничество с ДАИТС, ЗУП извърши преглед на централизираната фибро-оптична 
национална (АТМ)23 мрежа на държавната администрация (НАМДА) и готовността й да 
посрещне потребностите на целевите библиотеки по програмата за връзка с Интернет. 
Въпреки че продължава да се разширява, националната централизирана мрежа работи 
само в ограничен брой населени места и обслужва предимно държавни институции, като 

                                                 
23 АТМ – Asynchronous Transfer Mode – асинхронен режим на трансфер на данни по електронен път 
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полицейски управления, съдилища, Агенцията по вписванията, Националната агенция за 
приходите и др.  
 
За да изготви разчет за цената на централизирана доставка на Интернет, ЗУП разгледа 
резултатите от някои процедури за възлагане на обществени поръчки, публикувани на 
сайта на българската Агенция за обществени поръчки (www.aop.bg), и проведе срещи с 
представители на организации, използващи централизирана свързаност – Министерство 
на правосъдието, Агенция по вписванията, Национална агенция за приходите, съдилища, 
Националния спортен тотализатор, частни компании опериращи в национален мащаб. Те 
изразиха неудовлетворение от централно предоставяната свързаност в малките населени 
места. Нещо повече, нито една фирма в България не предоставя централизирана връзка с 
Интернет и системна администрация на територията на цялата страна; за централизирана 
доставка на Интернет се създават консорциуми, което може да породи рискове за 
сроковете и ефективността на изпълнение на програмата. 

 
Вариант за използване на местни доставчици 
 
Като част от оценката на потребностите на библиотеките през планиращата фаза бе 
извършена проверка на актуалното състояние на достъпа до Интернет в библиотеките. 
Около 40% от обхванатите в проучването 2 351 библиотеки заявяват, че в сградата, в която 
се помещават, има достъп до Интернет, което доказва наличието на местни Интернет 
доставчици в съответното населено място. Повечето библиотеки, които понастоящем са 
свързани с Интернет, използват скорост, по-висока от 128 kb/s. Според експерти по 
електронна инфраструктура, чието становище бе потърсено през планиращата фаза, 
цената за Интернет от местни доставчици е от порядъка на 100 лв. месечно, което е 
достъпна месечна такса. 

3.3.4. Подход на програмата към телекомуникационните изисквания 

 
Така се стигна до заключението, че централизирана доставка на Интернет за 
обществените библиотеки в България ще се окаже твърде скъпа и неефективна. Този 
вариант не може да задоволи потребностите на програмата поради практическата 
невъзможност и/или високите разходи за покритие на голям брой точки за достъп (900), 
разположени предимно в малки населени места. 

 
Наличието на Интернет ще бъде задължително условие за включването на целевите 
библиотеки в програмата. Едно от изискванията към местните институции, отговарящи за 
целевите библиотеки, ще бъде да намерят местен доставчик на Интернет и да сключат за 
своя сметка договор за доставка на услугата. Диаграмата по-долу визуализира 
първоначалната идея за подход на програмата по отношение на свързаността: 
 

http://www.aop.bg/
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Интернет 
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N

Договор за 

доставка на 

Интернет

Договор за 
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Партньорите по програмата смятат, че скорост от 128 kb/s не е достатъчна за ефективно 
използване на Интернет услуги в обществените библиотеки (сърфиране в Интернет и 
онлайн операции). По тази причина за включване на библиотеките в програмата ще се 
изисква минимална скорост от 512 kb/s. Поради липсата на единна технология в цялата 
страна ЗУП няма да уточнява и/или препоръчва определен вид връзка (ADSL, 
широколентова, локална мрежа или др.). Независимо от това ЗУП ще изисква от всяка 
целева библиотека да представи сключен абонаментен договор с Интернет доставчик.   
 
За ефективно използване на приложения, изискващи връзка с Интернет (бърз dоwnload за 
Web 2.0 приложения, обучителни технологии, гласови протоколи, приложения за 
разговори по Интернет, Интернет телевизия, електронна поща и др.) ЗУП ще препоръча 
на целевите библиотеки да сключат договори за доставка на Интернет с минимална 
скорост 2Мb/s. При проблеми с Интернет свързаността в малките населени места ЗУП е 
упълномощено от партньорите по програмата да приеме скорост от минимум 512 kb/s. 
При необходимост ЗУП ще съдейства на местните институции, отговарящи за целевите 
библиотеки, при преговорите им с доставчици на Интернет и непрекъснато ще проучва 
пазара за Интернет доставка за възможности да се усъвършенстват Интернет услугите, 
предоставяни на целевите библиотеки. Порталът на програмата ще се използва за 
осигуряване на информация за варианти за доставка на Интернет в различни райони на 
страната и за разгласяване на положителен и отрицателен опит 
 
ЗУП, 28-те регионални координатора и екипът за ИТ поддръжка ще проверят наличието 
на Интернет връзка в целевите библиотеки (в т.ч. договори с местни доставчици на 
Интернет) преди доставянето на оборудване, осигурено по програмата. Ако няма 
Интернет връзка или тя е с недостатъчно добро качество, ЗУП ще препоръча мерки за 
подобряване на положението и ако е необходимо, ще отложи доставката на оборудването. 

 
Предвид непрестанно подобряващата се ИКТ инфраструктура в България ЗУП 
непрекъснато ще следи наличните варианти за осигуряване на Интернет достъп в тясно 
сътрудничество с ДАИТС и с независими експерти. Ако се установи ефективно и 
устойчиво решение за осигуряване на централизиран Интернет достъп, ЗУП планира да 
представи на вниманието на партньорите по програмата обосновка с анализ на 
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техническите и финансовите аспекти за централизирана доставка на Интернет свързаност 
за целевите библиотеки. 
 
Два от възможните варианти за промяна на подхода на програмата по отношение на 
свързаността са визуализирани по-долу:  
 

Библиотека

1
Библиотека

N
Библиотека

2

Интернет 

доставчик

1

Интернет Интернет Интернет

Управление 

на 

програмата

Договор 

за доставка 

на Интернет

 
 

Би било възможно да се сключи договор с един Интернет доставчик за достъп до 
Интернет на група от библиотеки. Предварително условие за реализация на тази 
възможност е точна идентификация на местонахождението на всяка от библиотеките и 
всички библиотеки да разполагат с техническа възможност за получаване на Интернет от 
един и същ доставчик. Пример за това е доставка на Интернет чрез ADSL технология – 
БТК е в състояние да достави Интернет по ADSL до всяка локация, разполагаща с 
цифрова телефонна линия. Друг пример е доставка на Интернет чрез кабелен ТВ 
оператор, които често предлагат така наречената услуга „2 в 1” (ТВ сигнал и Интернет) 
чрез broadband технология. В тези два случая проблемът със заплащането за Интернет ще 
трябва също да бъде решен, тъй като програмата предвижда, че местните власти поемат 
отговорност за покриване на разходите по Интернет свързаност за целевите библиотеки.  
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Предварително изискване за реализация на тази възможност е програмата да разполага с 
център за управление на Интернет (осигурен с техника и персонал). Друго изискване е 
съществуването на свързаност между библиотеките (която към момента не е налична). 
 
3.4. Етапи на изпълнение на програмата и оборудване по пакети 
 
Предвижда се общ срок за изпълнение на програмата от 4,5 години: от средата на 2009 до 
края на 2013 г. Отчитайки готовността на материалната база за инсталация на ново ИКТ и 
за обслужване на ИКТ потребители24 към септември 2008 г., предлаганият график за 
включване на 900-те целеви библиотеки по пакети ИКТ оборудване е посочен в 
таблицата по-долу: 
 

Пакет Описание на пакета 
Бр. 

библиотеки 
в пакета 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1: Регионални 
библиотеки (общо 27) 

10 работни станции за 
потребители 
5 работни станции за 
библиотекари (до 30 
библиотечни служители) 

 
27 

 
27 

 
0 

 
0 

                                                 
24 Вж. за справка по-горе раздел 2.2.4. „Избор на населени места – Географско разпределение и списък на 

целевите библиотеки”.  
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Пакет Описание на пакета 
Бр. 

библиотеки 
в пакета 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 

10 работни станции за 
обучителна зала 
периферни устройства*  

2: Читалищни и 
общински библиотеки 
в селища с над 5000 
жители и налична 
площ минимум 36 кв.м. 

12 работни станции за 
потребители 
2 работни станции за 
библиотекари (от 2 до 8 
библиотечни служители)  
периферни устройства 

 
57 

 
23 

 
34 

 
0 

3: Читалищни 
библиотеки в селища 
между 2 000 и 5 000 
жители и налична 
площ минимум 24 кв.м. 

7 работни станции за 
потребители 
1 работна станция за 
библиотекар (2 библиотечни 
служители) 
периферни устройства 

 
90 

 
32 

 
58 

 
0 

4: Читалищни 
библиотеки в селища 
между 1000 и 2000 
жители и площ 
минимум 18 кв.м. 

5 работни станции за 
потребители 
1 работна станция за 
библиотекар (1 библиотечен 
служител) 
периферни устройства 

 
190 

 
73 

 
117 

 
0 

5: Читалищни 
библиотеки в селища 
под 1000 жители и 
налична площ 
минимум 12 кв.м. 

3 работни станции за 
потребители 
1 работна станция за 
библиотекар (1 библиотечен 
служител) 
периферни устройства 

 
423 

 
137 

 
111 

 
175 

6: Библиотеки с 
налична площ 6-11 
кв.м. (всички онези б-
ки, чиято налична 
площ за ИКТ е под 12 
кв.м. ) 

2 работни станции за 
потребители 
1 работна станция за 
библиотекар (1 библиотечен 
служител) 
периферни устройства 

 
113 

 
25 

 
0 

 
88 

ОБЩО 900 317 320 263 
  * Периферни устройства са принтери, копирна техника, скенери, мултимедия и др.  

 
Броят и видът на шестте пакета оборудване за библиотеките е съобразен с наличната 
площ и броя жители в населеното място, където е библиотеката. Във всеки пакет влизат 
необходимите компютри, софтуер, периферни устройства и офис оборудване. Наличната 
площ е изчислена съгласно Наредба № 2/05.02.2007 г. на Министерство на 
здравеопазването, изискваща площ от минимум 3 кв.м. за една работна станция. 

 
Важно е да се подчертае, че самото населено място може да има малък брой население, но 
да се намира в по-голяма община. Например, в Област Варна - село Приселци (2 500 
жители според ОП; 837 жители според НСИ) е в Община Аврен (общо 9 012 жители) би 
попаднало в Пакет 6, защото библиотеката има под 12 кв.м. налична за ИКТ площ. 
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В случаите, когато по брой на жителите в населеното място дадена библиотека спада към 
определен пакет, но няма необходимата достатъчна площ, тя се включва в пакет за по-
малко население. Пакет 6 е за библиотеки с ограничена площ независимо от броя на 
населението. Ето защо читалищни библиотеки от по-големи населени места може да 
принадлежат към пакет с по-малко ИКТ оборудване, независимо от броя на населението. 

 
Предвиденото периферно оборудване, което ще бъде осигурено и инсталирано във всяка 
библиотека, е различно за различните пакети. За пакети 1 и 2 то се състои от 
високопроизводителни принтери, копирни машини и скенери, както и мултимедиен 
проектор, които ще се използват за обучение на библиотечните служители. За останалите 
пакети – от 3 до 6 – ще бъдат осигурени само стандартен принтер, копирна машина и 
скенер за нуждите на потребителите на библиотеката. 

 
В периода 2009-2011 г. ще протича не само инсталация на ИКТ оборудване, но и работа 
по всички останали програмни компоненти – обучения, застъпничество, съдържание, 
приобщаване към програмата на библиотеки извън списъка от 900-те под една или друга 
форма, пилотно развитие на нови програмни компоненти чрез допълнително 
финансиране (напр.работа със специфични целеви групи).  
 
Периодът 2012-2013 година ще бъде посветен на: 

 

 обучения; 

 работа на библиотеките в мрежа; 

 изграждане на капацитет за дългосрочно развитие на програмата; 

 въвеждане на нови услуги; 

 електронно съдържание; 

 информиране на обществеността, застъпничество и утвърждаване на новия 
образ на библиотеките; 

 разгръщане на пилотните инициативи; 

 консолидиране на партньорства; 

 фондонабиране на местно / регионално ниво за отделните библиотеки; 

 фондонабиране на централно ниво за мрежата от библиотеки като цяло.  
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4. Застъпничество и комуникации 
 

По време на фазата на планиране (през втората половина на 2008 г.) бяха извършени 
следните дейности по комуникация и застъпничество: 
 

 изготвяне на  лого на програмата и брошура;  

 изработване и разпространение на пакет информационни и рекламни 
материали; 

 разработване и пускане в действие на уеб портал на програмата;  

 определяне на 28 регионални координатори, които участваха в три работни 
срещи (през май, юни и декември 2008 г.), където получиха насоки за 
дейностите по програмата в рамките на фазата на планиране и по този начин се 
почувстваха съпричастни към програмата на регионално ниво;  

 провеждане на консултации между партньорите по програмата за планиране на 
дейностите по застъпничество и комуникация в рамките на фазата на 
изпълнение на програмата. 

 
В периода март – май 2009 г., когато се очаква предложението за субсидия за България да 
бъде разгледано и одобрено от фондацията, се предвиждат следните дейности: 
 

- координиране на медийните дейности по програмата между ПР-отделите на 
отделните партньори; 

- запознаване на 28-те регионални координатори с основните принципи на 
застъпничеството по време на редовната им координационна среща; 

- провеждане на шест регионални срещи за информиране на представители на 
ключови управленски длъжности за програмата;  

- организиране на 28 семинара за представители на местната власт и читалищни 
настоятелства; 

- представяне на програмата на годишното събрание на НСОРБ;  

- определяне на национални и регионални медии, които да публикуват материали за 
програмата; 

- организиране на пресконференция с участие на членове на УС на програмата; 

- разпространение на информация за програмата в печата и в електронните медии. 
 
Предвидената застъпническа и комуникационна стратегия на програмата ще представя 
обществените библиотеки като места за достъп до информация, ангажирани с 
потребностите на общността. Оборудваните с ИКТ библиотеки ще се разглеждат не само 
като книжни хранилища, но и като общностни и информационни центрове за обучение 
и развитие на партньорства 
 
4.1. Цели на застъпническата и комуникационна стратегия: 
 

1. Осигуряване на подкрепа от правителството, включително ангажимент за 
съфинансиране и за развитие на програмата след края на субсидията; 

2. Привличане на местните власти за стратегически партньори на обществените 
библиотеки; 
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3. Организиране и провеждане на кампании за привличане на средства като 
допълнителна подкрепа за програмата; 

4. Информиране, мотивиране и ангажиране на библиотечните служители като 
активни посланици на програмата; 

5. Споделяне на информация за резултати, трудности, ползи и възможности с 
целевите групи; 

6. Установяване на ефективно сътрудничество с национални и регионални медии. 
7. Подпомага намаляването на потенциалните или актуални рискове за програмата  

 
Определят се следните целеви групи за застъпничество и комуникация:  

- широката общественост (възрастните);  

- местните общности (ученици, студенти, пенсионери, групи в неравностойно 
положение, предприемачи); 

- представители на общините, областните администрации и държавата; 

- библиотечната общност; 

- организации от неправителствения сектор и местния бизнес; 

- национални и регионални медии. 
 
4.2. Основни теми, обект на застъпничество и комуникация, и основни 
партньори на ЗУП: 
 

 
Основни теми 

 

 
Основни партньори 

1. Съдействие за партньорите по 
програмата и заинтересованите 
страни да развият чувство на 
съпричастност към програмата – да 
осъзнаят отговорностите си и 
ползите, които ще им донесе 
програмата 
 

лица/организации в Обществения съвет 
организации в УС на програмата 
общини 
читалищни настоятелства 
регионални координатори 
библиотечната общност 
местните общности и библиотечните 
потребители 

2. Изграждане на обществено доверие 
към програмата 
 

регионални и национални медии, вкл. водещи 
журналисти 
организации от неправителствения сектор с 
подобна насоченост 

3. Привличане на допълнително 
финансиране за програмата в 
дългосрочен план за постигане на 
устойчивост на резултатите 
 

частен бизнес 
медии 
общини 
читалищни настоятелства 
местни НПО 

4. Привличане на повече посетители в 
обществените библиотеки 

целевите библиотеки 

5. Изграждане на по-добър образ на 
библиотечните служители 

служителите в целевите библиотеки 

6. Подпомагане на обществените 
библиотеки да възстановят 
обществената си значимост 

служителите в целевите библиотеки 
общините 

7. Въвличане на широката 
общественост в обсъждане на 

медиите 
лица/организации в Обществения съвет 
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потенциалните или актуални рискове 
в реализацията и устойчивостта на 
програмата 

 

 

4.3. Етапи на комуникационната стратегия и на стратегията за застъпничество на 
програмата: 

 
Предварителен етап:  февруари 2009 г. – септември 2009 г. 

 Разпространение на основна информация за програмата сред всички целеви групи и 
заинтересовани страни; целевите библиотеки все още не участват пряко, тъй като 
през първите четири месеца от изпълнението си (юни – септември 2009 г.) 
програмата ще бъде насочена към първоначалния подбор на целевите библиотеки и 
доставката на оборудване. 

 
Информационен етап: октомври 2009 г. – декември 2011 г. 

 Разгръщане на пълните възможности за комуникация и застъпничество; целевите 
библиотеки навлизат в програмата на три етапа. 

 
Етап на утвърждаване:  януари 2012 г. – декември 2013 г. 

 Утвърждаване на образа на българските библиотеки като обществени 
информационни центрове; всички целеви библиотеки участват в програмата. 

 
4.4. Групи дейности за комуникация и застъпничество: 
 
Постоянна комуникация между ЗУП, Управителния съвет и Обществения съвет 
 
Още по време на планиращата фаза ЗУП се стремеше да установи безпрепятствено и 
конструктивно взаимодействие между членовете на Управителния съвет на програмата. С 
течение на времето това взаимодействие се подобри и разшири -  то включваше както 
ежедневни неформални консултации, така и официални събития, като заседания на 
работната група или Управителния съвет. През планиращата фаза не се създаде 
Обществен съвет25. Партньорите по програмата прецениха, че такъв съвет следва да бъде 
сформиран след парламентарните избори през юни 2009 г. 
 
Постоянна връзка с общинските власти (кметове и общински съвети) 
 
Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) е ключов 
партньор по програмата и член на УС, а ролята му непрекъснато ще нараства през 2009 г. 
и след това. След одобрение на предложението за субсидия от фондацията всички 
комуникационни канали и обществени изяви на НСОРБ (напр. годишните събрания на 
сдружението) систематично ще се използват за постигане на по-сериозен ангажимент от 
страна на общините към програмата. Ще се разясняват, разискват и популяризират 
ползите от програмата, както и съответните отговорности на общините в дългосрочен 
план. 
 
 
Партньорства със сдружения на българските читалища 

                                                 
25 Съставът и целите на Съвета за застъпничество са изяснени в Част 5.2. 
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В страната са регистрирани няколко организации на читалищата с идеална цел. Най-
старата от тях, подкрепяна от държавата, е Съюзът на народните читалища. Има и други 
формални и неформални организации – като Читалищната мрежа за развитие / 
Фондация за развитие „Читалища‟, Платформа „Агора”26, Сдружение „Читалища” – 
Сливен, Сдружение на читалищата в София и други национални и регионални 
читалищни сдружения. Такива организации ще бъдат привлечени като партньори по 
програмата. Програмата ще сътрудничи с всички работещи организации на читалищата, 
за да насърчи активното участие на читалищните настоятелства в развитието на 
обществените библиотеки. 

 
Повишено разбиране сред библиотекарите и ежедневен контакт с регионалните координатори 
 
Развитието на професионална общност, която подкрепя програмата и я възприема като 
своя, е ключов елемент в стратегията за застъпничество. Вдъхновените и всеотдайни 
библиотекари ще бъдат най-добрите естествени „посланици” на основната идея: всяка 
местна общност се нуждае от добра библиотека, служеща като обществен информационен център, тъй 
като достъпът до информация и комуникации може значително да подобри живота на хората.    
 
Звеното за управление на програмата ще поддържа ежедневна двустранна връзка с 28-те 
регионални координатори чрез електронна поща, телефон и портала на програмата. 
Тримата местни координатори в ЗУП ще провеждат по план редовни посещения на 
място, за да поддържат пряк контакт с целевите библиотекари и с местните партньори. 
 
Пакет информационни материали за програмата  
 
Ще бъде изготвен пакет атрактивно оформени печатни и електронни материали, 
съдържащи обща и конкретна информация за програмата и за хода на нейното 
изпълнение. Материалите ще се отпечатат в достатъчен тираж, а при нужда ще се 
допечатват нови. 
 
Портал на програмата 
 
Изграден и пуснат в действие през фазата на планиране (през ноември 2008 г.), уеб 
порталът на програмата www.glbulgaria.bg вече работи като обществено комуникационно 
средство и се използва за управленски цели от партньорите в програмата. Уеб порталът 
допринася и за друга важна задача, свързана с изграждането на по-добро разбиране и 
информираност, тъй като ще дава възможност за себеизява на библиотечните работници. 
Порталът редовно ще публикува статии от журналисти, които ще са стратегически 
партньори на програмата. 
 
 
 
 
Надграждане на съществуващи застъпнически практики 

                                                 
26 Платформа „Агора” е основана през юни 2008 г. от три независими организации: Асоциация за развитие 
– Юг, Плевенски обществен фонд „Читалища” и Асоциация „Съвременни читалища”. През 2008 г. 
платформата спечели финансиране от фондация Чарлз Стюърт Мот за изграждане на капацитет и развитие 
на гражданското общество.  

 

http://www.glbulgaria.bg/
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Програмата ще допринесе за разширяване и обогатяване на вече съществуващи кампании 
като Националната библиотечна седмица, която се провежда ежегодно от Българската 
библиотечно-информационна асоциация, националната инициатива „Четяща България” 
и кампанията „Дари книга”. 
 
Кампания за информиране на обществеността 
 
Привличането на вниманието на хората към потенциала на библиотеките като 
обществени информационни центрове ще бъде постоянна задача на библиотекарите в 
целевите библиотеки, регионалните координатори и на специалиста за връзки с 
обществеността в ЗУП. За комуникация с обществеността ще се използват телевизията и 
радиото, печатните медии и билбордове. В информационната кампания като застъпници 
в различни прояви и популяризаторски дейности ще участват местни и национални 
имена с влияние върху общественото мнение, както и библиотечните работници. 
 
Основен принцип в комуникацията ще бъде информирането на целевите аудитории на 
национално и местно ниво за хода и постиженията на програмата, както и за трудностите 
при изпълнението й. Изводите от оценката на въздействието от програмата ще се 
използват за по-доброто насочване и представяне на информацията. Редовното 
оповестяване дори на малки постижения и успехи значително ще засили общественото 
доверие и трайно ще повиши информираността на хората за новите възможности, които 
обществените библиотеки предлагат. Успехите на програмата ще бъдат специално 
отразявани в репортажи по телевизията и радиото, вестници и печатни материали. 
 
Привличане на различни целеви групи според специфичните местни условия 
 
Специалистите по застъпничество и връзки с обществеността към ЗУП съвместно с 
библиотекарите ще набелязват конкретни инициативи на место ниво, насочени към 
специфични целеви групи: 

 

 Семейства – деца и родители 
 
Нови стратегии за привличане на семейства с деца като ползватели на библиотеките. Ще 
бъдат разработени инициативи за насърчаване на семейните посещения – например 
„следобед в библиотеката”, където с помощта на игри децата и техните семейства ще 
бъдат запознавани с вълнуващите нови възможности, които предлага библиотеката. 

 

 Ученици и учещи през целия живот 
 
Учениците са сред най-редовните посетители на обществените библиотеки. Необходим е 
обаче изцяло нов подход за привличане на младите хора и възрастните, които 
продължават образованието си, за да станат те активни потребители на предлаганите от 
библиотеките възможности с помощта на ИКТ. Чрез комуникационната кампания 
непрекъснато ще се дава гласност на успешни партньорства между библиотеките и местни 
образователни заведения и обучителни организации. 

 

 Потребители със специални нужди и нови читателски групи  
 
В рамките на програмата ще се проучат разнообразни подходи за достигане до нови 
аудитории (етнически малцинства, хора с увреждания, безработни, предприемачи), 
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особено групи, затруднени при намирането на информация за здравеопазване, 
образование, търсене на работа, развитие на бизнеса. Ще се използва целенасочена 
реклама за достигане до всяка конкретна група в зависимост от нейните особености. ЗУП 
и регионалните координатори ще подпомагат библиотекарите да организират клубове, 
изследващи огромния потенциал на Интернет и ИКТ. Очаква се това да привлече 
организации и отделни лица като ефективни застъпници в общността. 
 
Местни семинари  
 
Библиотечните работници ще получат подкрепа да участват и постепенно да поемат 
водеща роля в съвместни инициативи с местни музеи, училища, доставчици на 
обучителни услуги и други организации, с които да популяризират местното културно-
историческо наследство и да създават местно електронно съдържание. При провеждането 
на такива семинари винаги ще се цели отразяването им от медиите. 
 
Мероприятия насочени към разпространение на добри практики 
 
Работилници и пътуващи семинари ще се организират периодично на територията на 
цялата страна с цел представяне на добри практики, прилагани от целевите библиотеки 
по програмата.  
 
Сътрудничество с регионални и национални медии 
 
Друг важен елемент в комуникационната и застъпническата работа ще бъде изграждането 
и поддържането на стратегически партньорства с регионални и национални медии. 
Сътрудничеството с Българското национално радио и телевизии с национално покритие 
ще допринесе за разпространението на информация за хода и ефекта на програмата. Уеб 
порталът на програмата ще взаимодейства с български новинарски и обществени 
портали. 
 
През първата половина на 2009 г. ЗУП ще набележи стратегически партньори в лицето на 
няколко журналисти на национално и местно ниво. Те ще бъдат канени да посещават 
различни обекти и събития по програмата, а специалистите по застъпничество и връзки с 
обществеността в ЗУП ще поддържат редовен контакт с тях.   
 
Наред с това библиотечните работници ще популяризират обновения образ на 
библиотеката с помощта на радиото и телевизията. Очаква се програмата да мотивира 
библиотекарите да възприемат по-активна роля в местната общност, основана на 
нарастващото им професионално самочувствие. Ще се търсят възможности за участие на 
партньорите по програмата (членовете на Обществения съвет и/или Управителния съвет, 
библиотечните работници, регионалните координатори, членовете на ЗУП и 
потребителите) в развлекателни телевизионни предавания в най-гледаното време. 
 
Привличане на бизнеса за подкрепа на програмата 
 
Частният сектор ще бъде привлечен да участва в осигуряването на устойчивост на 
програмата, като се акцентира върху възможността това да допринесе за развитието на 
обществото. Очаква се наред с корпоративната социална отговорност на фирмите това да 
доведе до набиране на средства за целевите библиотеки на местно ниво. 
 
Насърчаване на доброволчеството 
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Библиотекарите ще получават постоянна подкрепа да развиват стратегии за 
популяризиране, привличане и насърчаване на доброволчеството. Чрез целенасочени 
обществени кампании, организирани съвместно с местните медии, ще се насърчава 
доброволният труд в библиотеките. Даряването на време и умения за местната библиотека 
ще се популяризира като уникална възможност за ценен принос към една добра кауза и 
едновременно с това за придобиване на нови знания и умения. Специално внимание ще 
бъде насочено към насърчаване и поддържане интересът на доброволците, тъй като 
активно ангажираните доброволци ще са естествените и изключително убедителни 
застъпници на програмата и ще привличат нови аудитории към библиотеките. Разкази за 
успеха на доброволците ще се събират и разпространяват с различни медийни средства. 
Възможността доброволците да споделят пред широката общественост личните си 
мотиви да помагат в библиотеките ще внесе по-личен момент в комуникационната 
кампания. 
 
Редовно обсъждане на потенциални рискове с въвличане на КС и членовете на работната група 
 
Комитетът за управление на програмата (КУП)27 и УС ще наблюдават изпълнението на 
програмата посредством внимателен анализ на доклади за напредъка, подготвяни от 
ръководителя на програмата. Идентифицираните рискове във връзка с изпълнението / 
устойчивостта на програмата ще бъдат поставяни на обсъждане сред (подбрани) 
членовете на КС и работната група. ЗУП ще организира фокус групи  за верифициране 
на възникналите рискове и предложените мерки за справяне с тях. Резултатите от фокус 
групите ще бъдат свеждани до знанието на КУП и УС.   Фокус групите ще включват 
членове на читалищните настоятелства, общински съветници, регионални координатори, 
библиотекари от целевите библиотеки, посетители на библиотеки и т.н.  
 
Насърчаване на граждански действия по застъпничество за програмата 
 
Екипът на програмата и 28-те регионални координатора ще насърчават гражданска 
активност по застъпничество за програмата на местно ниво. Очаква се библиотекарите от 
целевите библиотеки да идентифицират съмишленици сред своите общности, които да 
се застъпват за програмата пред местните власти. Обучителната програма за библиотекари 
ще включва и модул по застъпничество.   
 
 

                                                 
27 Виж описанието на Комитета за управление на програмата в под-раздел 5.2, 5.5 и 5.6  
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5. План за организационен капацитет и управление 
5.1. Партньори по програмата  

 
Министерство на културата ще бъде водеща организация (отговорна агенция според 
терминологията на ПРООН) по субсидията за страната и ще отговаря за постигане на 
заложените по субсидията цели. 
 
Програмата на ООН за развитие ще изпълнява функциите на фискален агент 
(изпълнителна агенция според терминологията на ПРООН) по субсидията за страната и 
ще предоставя на Министерството на културата техническа помощ и обща управленска 
подкрепа. ПРООН ще отговаря за административното управление на програмата и за 
финансово управление на предоставените средства от субсидията за страната. 
 
Другите официални партньори по програмата ще бъдат: 
 

Държавната агенция за информационни технологии и съобщения; 
Българската библиотечно-информационна асоциация; 
Националното сдружение на общините в Република България. 

 
5.2. Нива на управление на програмата и отчетност 

 
Предвижда се тристепенна управленска структура на програмата: ниво за оперативно 
изпълнение (Звено за управление на програмата), ниво за надзор (Комитет за управление 
на програмата) и стратегическо ниво (Управителен съвет на програмата). Вж. приложената 
по-долу Структура за управление на програмата. 
 
На нивото за оперативно изпълнение ръководителят на програмата ще носи пряка 
отговорност за ежедневните дейности по програмата, които ще осъществява и/или 
координира Звеното за управление на програмата (ЗУП). ЗУП ще се състои се от 20 души 
на пълен работен ден за целия период на субсидията28. Ръководителят на програмата ще 
ръководи ЗУП и ще се отчита пред Националния директор на програмата (НДП) в 
Министерството на културата и пред програмния директор от страна на ПРООН. 

 
На нивото на надзора Националният директор на програмата и програмният директор от 
страна на ПРООН ще съставят Комитет за управление на програмата. Комитетът за 
управление на програмата ще осигурява непрекъснат надзор и подкрепа за изпълнение на 
дейностите, като следи отблизо работата на ЗУП. Министерството на културата ще 
определи свой служител, който ще изпълнява функциите на Национален директор на 
програмата и ще се отчита пред министъра на културата. ПРООН ще определи 
програмен директор за надзор и подкрепа при изпълнението на програмата, който ще 
бъде член на Комитета за управление на програмата. 
 
На най-високото управленско ниво МК, ПРООН, ДАИТС, ББИА и НСОРБ ще влязат в 
състава на Управителния съвет на програмата. УС ще предоставя цялостни насоки и ще 
взима стратегически решения по програмата. На експертно ниво към УС ще бъде 
съставена работна група от представители на членуващите в УС институции. Работната 

                                                 
28 Виж описанието на ЗУП в подраздел 5.3 по долу.  
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група ще се събира в зависимост от потребностите, за да провежда консултации между 
партньорите по ключовите планирани резултати по програмата, както и за да гарантира 
достатъчна степен на участие от страна на членовете на УС. Ръководителят на програмата 
и/или Комитетът за управление на програмата ще гарантират, че всякакви управленски 
стъпки (предприети чрез  заседанията и решенията на УС) се основават на предварителни 
експертни консултации между официалните партньори посредством работната група. 

 
В допълнение програмата ще има Обществен съвет (ОС) . Консултативният съвет няма да 
има преки управленски функции, а ще служи като форум за предоставяне на обществени 
фигури, които формално не са партньори по програмата, на мнения,  подкрепа, съвети и 
възможности за изграждане на партньорства. ОС ще обединява лица, които са заявили и 
обосновали своя интерес към програмните дейности, и ще дава възможност на 
заинтересованите страни да изразяват мнения/становища. ОС ще допринася към 
дейностите по застъпничество за програмата. Съставът на ОС ще е динамичен във 
времето. Ще бъдат положени усилия за привличане в Обществения съвет за 
застъпничество на дипломати, културни аташета и ръководители на чуждестранни 
културни институти като Британския Съвет, Гьоте Институт, Институт Сервантес, 
Френския културен институт, Информационен и ресурсен център на посолството на 
САЩ в София. 

 
През първите шест месеца от изпълнението на програмата програмните партньори ще 
разработят подробно задание за работа и първоначален състав на Обществения съвет.  
 
Общественият съвет ще се събира два пъти годишно на разширено заседание с членовете 
на Управителния съвет на програмата и ЗУП. При необходимост, Управителният съвет, 
Комитетът за управление на програмата и ЗУП ще поддържат текущи контакти с 
членовете на Обществения съвет по конкретни въпроси.  
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УС на програмата 
МК (водеща организация)  

ДАИТС, ББИА, НСОРБ, ПРООН, 
Работна група – експертно ниво 

ФБМГ 

Отдел  
„Информационни 

технологии” 

Отдел  
   „Оперативна дейност” 

Консултанти: 

- - основни експерти 

- - други 
 

Комитет за управление на програмата 
МК – Национален програмен директор 

ПРООН – Програмен директор 

 

PROJECT MANAGER 

Отдел  
„Библиотеки” 

Отдел 
„Застъпничество и 

въздействие” 

ПРООН 
Изпълнителна агенция / Фискален 
агент 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА 

Структура за 
управление на 
програмата 

28 регионални координатори, ИТ поддръжка 
 

 
 
 
 

Обществен съвет 

ФБМГ (Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”): предоставя субсидията 
Управителен съвет на програмата:                 стратегически контрол 
Работна група (експертно ниво на УС):          цялостна координация на дейностите 
Комитет за управление на програмата:                         административно и финансово управление   
МК (Министерство на културата):   водеща организация/отговорна агенция 
ПРООН (Програма на ООН за развитие):  фискален агент/изпълнителна агенция 
 
Ръководител на програмата: ръководител на Звеното за управление на 

програмата (ЗУП) 
28 регионални библиотеки:                     звена за координация, изпълнение и ресурси – 

регионално ниво 
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Структура на Звеното за управление на програмата (ЗУП) 
 
 

 

Отдел  
   „Оперативна дейност” 

 

Отдел 
„Застъпничество и 

въздействие” 

Отдел  
„Библиотеки” 

Отдел  
„Информационни 

технологии” 

Финансов 
ръководител 

 

  Административен 
ръководител 

 

Специалист 
 застъпничество  

/набиране на  
средства  

 

Специалист 
връзки с 

обществеността 

Специалист   
мониторинг и  
въздействие 

Ръководител 
библиотечни 

услуги 

 

Специалист 
обучения   

1 

 

ИТ 
 ръководител 

 1 

ИТ 
ръководител  

2 

Местен 
координатор  

1 

 

Местен 
координатор  

2 

 

2 

 

Местен 
координатор  

3 

 

 

Сътрудник 
портал / 
преводач 

 

Оперативен 
сътрудник 

 

Сътрудник 
библиотеки 

 

Шофьор / 
сътрудник  

1 

 

Шофьор / 
сътрудник  

2 

Шофьор / 
сътрудник  

3 

Специалист 
обучения   

2 

Ръководител на програмата 

Пунктираната линия означава, че сътрудник портал и тримата 
местни координатори взаимодействат хоризонтално и с четирите 
отдела. 
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5.3. Състав и компетенции на Звеното за управление на програмата (ЗУП)  

 
Съставът на ЗУП е представен в приложената по-горе организационна структура. 
 
Ръководител на ЗУП ще бъде ръководителят на програмата. В ЗУП ще работят 20 щатни 
специалисти. ЗУП ще има четири отдела със следните позиции: 

 Отдел „Оперативна дейност” – финансов ръководител, административен 
ръководител, оперативен сътрудник и трима шофьори/сътрудници; 

 Отдел „Застъпничество и въздействие” – специалист застъпничество и 
набиране на средства, специалист връзки с обществеността, специалист 
мониторинг и въздействие; 

 Отдел „Библиотеки” – ръководител библиотечни услуги, двама специалисти 
обучение и сътрудник библиотеки; 

 Отдел „Информационни технологии” – двама ръководители ИТ. 
 

В ЗУП ще има също трима местни координатори и сътрудник портал/преводач, които 
ще работят в тясно взаимодействие с четирите отдела. 
 
Възнагражденията на членовете на ЗУП ще се покриват от субсидията за страната за целия 
период на фазата на изпълнение на програмата. Предвидените 3 етапа на разгръщане на 
фазата на изпълнение (както е описано в раздел 3.4. по горе), изискват наличие на пълен 
екип на ЗУП за поне 3 години за всички целеви библиотеки. Тъй като последната (трета) 
група целеви библиотеки ще се включи в програмата през 2011, се счита, че ще има нужда 
от подкрепа от ЗУП до края на 2013. Друго съображение за планирания 20-членен състав 
на ЗУП е, че доставките на ИКТ оборудване и обучителният компонент полагат само 
основите на програмата. Целенасочени дейности за създаване на местно съдържание, 
увеличение на обхванатото население, въвеждане на нови библиотечни услуги, обучение, 
комуникация и застъпничество, както и дейности за осигуряване на устойчивост на 
инвестицията ще надграждат върху тези основи. Тъй като партньорите по програмата 
планират (до 2 години след нейното начало) да разработят стратегия за устойчивост след 
приключване на периода на субсидията, може да се очаква, че част от 
функциите/позициите на ЗУП ще се трансформират/преминат към (засега 
неопределена) структура, на която партньорите ще поверят дългосрочното управление на 
програмата и нейното разширение. В този случай бюджетът за възнаграждения на 
членовете на ЗУП ще трябва да се трансформира към друга бюджетна категория.   
 
Описаното по-горе изисква първоначално планиране на пълен екип на ЗУП за целия 
период на субсидията. 
 
Като ръководител на ЗУП ръководителят на програмата ще отговаря за ефикасно, 
разходоефективно и своевременно изпълнение на дейностите по програмата съгласно 
одобрените работни планове и бюджет по субсидията за страната. Ръководителят на 
програмата ще ръководи работата на екипа на ЗУП и 28-те регионални координатори и 
ще носи цялостна отговорност за координация на дейността на външни консултанти и 
подизпълнители. 
 
ЗУП ще изпълнява следните задачи:  
  

IT  
Department 

 

IT                
1 

 

IT                
2 
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- подготовка на работни задания и технически спецификации; 

- набелязване на потенциални консултанти и подизпълнители по програмата; 

- координиране дейността на външни консултанти и подизпълнители; 

- експертна намеса и контрол върху консултантите/изпълнението на работните 
задания на подизпълнителите; 

- финализиране на продуктите от външни задания в съответствие с коментари 
от партньорите по програмата; 

- подготовка на процедури за доставка и искания за плащане; 

- поддържане на архив на програмата; 

- отчетност по програмата; 

- организиране на събития по програмата, служебни пътувания, семинари и 
дейности за привличане на подкрепа; 

- работни контакти  с партньорите по програмата; 

- координация, насоки и напътствия за работата на 28-те регионални 
координатори. 

 
5.4. Регионални координатори 
 
Екипът от 28 регионални координатори (платени служители на регионалните 
библиотеки), които ще осигуряват регионалното ниво за изпълнение на програмата, ще 
изпълнява ролята на „продължение” на ЗУП. Ще има по един регионален координатор за 
всички 28 административни области в България. Капацитетът на персонала на 
регионалните библиотеки да действа като регионални координатори ще се изгражда с 
подкрепата на ЗУП. Хонорари на регионалните координатори ще се изплащат от 
субсидията за страната за целия период на изпълнение на програмата, въз основа на 
изпълнени задачи, свързани с програмата.  
 
Докато работят като регионални координатори, служителите на регионалните библиотеки 
ще развият своя капацитет да оказват методическа помощ и да действат като съветници на 
по-малките библиотеки в съответната област. Очаква се, че след приключването на 
субсидията положителните промени, възникнали под въздействие на програмата, ще 
подтикнат гражданите да се застъпват за по-категорично разпознаване от страна на 
властите на значението и ролята на обществените библиотеки, и съответно на нуждата от 
финансово обезпечена методологическа помощ чрез регионалните библиотеки за всички 
библиотеки по места. Предполага се че след приключването на субсидията, функциите на 
регионалните координатори ще се покриват финансово от национални източници.  
 
Регионалните координатори ще поддържат връзка с членовете на ЗУП, когато и както е 
необходимо, но всеки регионален координатор ще се отчита пред отделен местен 
координатор.  
 

Регионалните координатори ще: 

 действат като координатори и лице за контакт с програмата в съответната 
административна област;  

 участват в изготвянето на списъка с целеви библиотеки; 

 организират съответните дейности по всички компоненти на програмата на 
регионално ниво; 

 поддържат връзка с местните библиотеки съгласно указанията на ЗУП; 
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 поддържат връзка с местни и регионални партньори за постигане на целите на 
програмата и за да гарантират безпрепятственото й изпълнение;  

 предоставят ресурсна подкрепа и напътствия за местните библиотекари; 

 участват в редовни координационни срещи с членовете на ЗУП; 

 посещават на място целевите библиотеки, където ще осъществяват мониторинг 
и ще оказват подкрепа за справяне с евентуални трудности; 

 редовно ще се отчитат пред съответния местен координатор, докладвайки за 
напредъка в осъществяването на програмата, както и за възможности и 
затруднения на регионално и местно ниво. 

 
Предвижда се регионалните библиотеки да провеждат, чрез регионалните координатори, 
мероприятия по програмата в съответната област като: координационни и управленски 
срещи; семинари за обмен на информация и т.н.  
 
5.5. Компетенции на Комитета за управление на програмата (КУП) 

 
Комитетът за управление на проекта ще изпълнява следните задачи: 

- интервюта с кандидати за нови или вакантни длъжности в ЗУП съвместно с 
ръководителя на програмата; 

- подкрепа на работата на ръководителя на програмата и оценка на качеството на 
неговата/нейната работа; 

- одобрение на работните задания и техническите спецификации, предложени 
от ръководителя на програмата; 

- участие в комисии за оценка и/или одобрение на 
консултанти/подизпълнители по проекта, предложени от ръководителя на 
проекта;  

- одобрение на подробни месечни работни планове, изготвени от ръководителя 
на  проекта;   

- разрешения за участия в обществени събития и срещи на  работните групи по 
проекта; 

- окончателно одобрение на продуктите от дейността на консултанти и 
подизпълнители; 

- взимане на решения за необходим принос на партньорите (чрез работната 
група) за планираните междинни и окончателни резултати; 

- провеждане на консултации на експертно чрез работната група и контактуване 
при необходимост с членовете на Обществения съвет при подготовката на 
заседанията на Управителния съвет на програмата.  

 
Комитетът за управление на програмата ще заседава винаги при необходимост. Рутинни 
разрешения на КУП на действия, предложени от ръководителя на проекта, ще се дават 
чрез електронна поща. Отговорност за искане и надлежно документиране на одобренията 
от КУП носи ръководителят на програмата. 
 
5.6. Състав и компетенции на Управителния съвет на програмата (УС) 

 
Управителният съвет ще се състои от следните служебни лица или упълномощени техни 
представители: 

 Министъра на културата / Заместник-министър на културата – Председател 
на УС; 
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 Постоянния представител на ПРООН; 

 Председателя на ДАИТС; 

 Председателя на ББИА; 

 Председателя на НСОРБ. 
 
УС ще има право да разшири/намали състава си с единодушно решение на всички 
членове. 
 
Нивото на участие на ключовите институции-партньори в УС ще зависи от дневния ред 
на съответното заседание. По искане на всеки партньор, експерти могат да участват при 
обсъждане на технически въпроси, а от ръководствата на съответните институции ще се 
очаква да участват или да дават писмено съгласие, когато се одобряват ключови продукти 
на програмата.  
 
Ръководителят на програмата ще бъде секретар на УС. Заседанията на УС ще са 
предшествани от консултации в Комитета за управление на програмата и експертни 
взаимодействия между ключовите партньори по програмата.  
 
Управителният съвет ще провежда тримесечни срещи, за да разглежда напредъка на 
програмните дейности и да взeма стратегически решения, свързани с постигането на 
целите на Субсидията за изпълнение на програмата. При необходимост, УС на 
програмата ще се събира и извънредно, за да обсъжда/одобрява ключови дейности по 
програмата.  
 
5.7. Роля на ПРООН като фискален агент 
 
ПРООН ще предоставя техническа помощ и обща управленска подкрепа за програмата и 
ще действа като фискален агент (изпълнителна агенция според терминологията на 
ПРООН). 
 
ПРООН ще предоставя на Министерството на културата следните видове подкрепа при 
изпълнението на Субсидията за изпълнение на програмата: 
 

- наемане на персонал и консултанти по програмата;  

- договаряне на предоставянето на стоки и услуги;  

- извършване на плащания от Субсидията за изпълнение на програмата; 

- финансово управление и отчетност; 

- подпомагане на дейностите по застъпничество за програмата; 

- контрол върху ЗУП за отчетност, прозрачност, ефикасност и ефективност; 

- контрол на програмните средства и разходи спрямо одобрения бюджет; 

- мониторинг на програмните дейности. 

Отговорността за финансовото управление на програмата ще е споделена между ЗУП 
(ръководителя на програмата и ръководителя финанси) и ПРООН България (отдел 
“Програмни оперативни дейности” и отдел “Финанси”). ЗУП ще изготвя необходимите 
документи за плащанията и ще прави искания за плащания, а ПРООН ще извършва 
плащанията, ще ги въвежда в корпоративната Система за планиране на ресурсите (Атлас) 
и ще архивира.  
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Отделът ”Програмна стратегия” и отделът “Програмни оперативни дейности” на 
ПРООН ще предоставят технически съвети на ръководителя на програмата във връзка с 
изпълнението на програмата. 
 

6. Устойчивост  
 
Отговорностите за мрежата от обществени библиотеки в България се споделят от 
различни страни: Министерство на културата, регионалните библиотеки, отделните 
читалища, общинските власти. Не съществуват специфична законова уредба и 
съвременни стандарти по отношение на работата на обществените библиотеки в 
страната. Поради това въпросът за дълготрайната устойчивост на която и да е инициатива 
осъществявана чрез донорски средства не може да бъде решен чрез серия от прости и 
праволинейни стъпки.  
 
От една страна това води до заключението, че всяка библиотека трябва да търси своя 
собствен път към модернизация в зависимост от специфичните условия на местната среда 
(добри работни отношения с общинския съвет, кмета, читалищното настоятелство, 
частния сектор). От друга страна очаква се програма Глобални библиотеки да катализира 
усилията на местната и централната власт в посока на разбиране и подкрепа за 
библиотеките в страната. Например предоставянето на системна методологическа помощ 
и структурирани обучения за читалищните библиотеки може да се повери на конкретна 
организация / структура, която да се избере въз основа на съгласие между програмните 
партньори. Очаква се чрез успешно застъпничество за ролята на обществените 
библиотеки въз основа на добрите резултати на програмата отговорните страни в 
България да се обединят около общ подход в изграждането на модерна библиотечна 
система.  
 
6.1. Стратегия за дългосрочна устойчивост на програмата 
 
Партньорите по програмата се споразумяха, че още през първата година от изпълнението 
на програмата ще започнат да анализират наличните варианти за изграждане на 
институционален капацитет, насочен към развитие на всички аспекти на програмата след 
края на субсидията:  

 

 ИКТ оборудване; 

 обучения и методологическа помощ; 

 библиотечни услуги и електронно съдържание; 

 работа в мрежа; 

 партньорства, застъпничество и фондонабиране.  
 

Ще бъдат преценени и съпоставени всички възможни варианти за устойчивост на 
програмните резултати на централно ниво, включително, но не само: 

- управление на програмата от правителството; 
- създаване на нова неправителствена организация (НПО); 
- поверяване на управлението на програмата на съществуваща НПО; 
- ново публично-частно партньорство;  
- друго.  
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Важни звена в общата картина на дългосрочна устойчивост ще бъдат както регионалните 
библиотеки с техните координиращи и методологически функции по отношение на 
останалите библиотеки, така също професионалните сдружения на библиотечните 
работници (напр. ББИА) и сдруженията на читалищата (напр. Съюзът на народните 
читалища). Ролята на програмата, в нейната фаза на изпълнение, ще бъде да създаде 
условия на заинтересованите страни да се консолидират около общи действия, като 
надграждат над постигнатите от програмата резултати. 
 
В 27 регионални библиотеки ще бъде изграден капацитет да координират фазата на 
изпълнение на програмата в съответните административни области (общо 28), като по 
този начин се осигури регионално ниво на изпълнение на програмата. Важно е всички 
тези 27 библиотеки да започнат участието си в програмата през 2009 г., както и 
капацитетът им като обучителни центрове да бъде изграден възможно най-бързо. Освен 
това регионалните библиотеки ще бъдат подпомогнати от програмата да повишат своите 
умения да действат като ресурсни центрове за читалищните и общинските библиотеки.  
 
Бюджетът за субсидията предвижда средства за развитие на институционален капацитет в 
зависимост от избрания вариант. ЗУП и ПРООН активно ще участват в процеса за 
разработване и изпълнение на стратегията в тесни консултации с Управителния съвет и 
Обществения съвет по програмата. 
 
6.2. Дейности за застъпничество и комуникация, насочени към осигуряване на 

устойчивост 
 
Както бе посочено в Раздел IV, дейностите за застъпничество и комуникация на 
програмата ще се стремят да осигурят подкрепа от правителството, включително 
ангажимент за съфинансиране и за развитие на програмата след края на субсидията, както 
и да привлекат местните власти като стратегически партньори на обществените 
библиотеки. 
 
6.3. Субсидия от ФБМГ и ангажименти за съфинансиране 
 
Подходът на програмата се основава на допускането, че разходите в етапа на изпълнение 
на програмата ще бъдат поети съвместно от фондацията, Министерството на културата и 
местните власти в населените места, където са разположени целевите библиотеки.  
 
Министерството на културата ще финансира необходимите нови щатни бройки за 
библиотекари в целевите читалищни библиотеки, като финансирането ще продължи и 
след приключване на субсидията. Въз основа на проведеното проучване на потребностите 
на библиотеките се вижда се, че необходимите нови бройки са приблизително 600. 
Назначаването на нов библиотекар в читалищните библиотеки ще се извършва от 
съответното читалищно настоятелство след конкурс по действащите в страната 
професионални критерии. Екипът на проекта, ББИА и съответните регионални 
библиотеки ще подпомагат процеса на подбор при необходимост. Не се очаква липса на 
кандидати за новите позиции, но се очаква да има липса на кандидати с библиотечна 
квалификация към момента на наемане на нови библиотекари. От тях впоследствие ще се 
изисква да придобият съответната професионална квалификация. В програмата се  
предвижда обучение по библиотечно управление и библиотечни услуги, насочено към 
потребностите на новоназначените библиотекари още от момента на назначението им.    
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Предвижда се след приключването на субсидията разходите по програмата да се поемат от 
българската страна или да се осигуряват на проектен принцип.  
 
6.4. Основни елементи за устойчивост на програмата  
 
Осигуряване на нови щатни бройки за библиотекари в читалищата 

Благодарение на програмата разкриването на нови бройки библиотекари в читалищата 
от страна на Министерството на културата ще се ускори. 

 
 
Библиотекарите ще се научат как да се застъпват за интересите на библиотеката си 

Обучителният компонент на програмата ще включва развитие на умения за организиране 
на граждански действия в полза на библиотеките.  

 
Библиотекарите ще се научат да прилагат стратегическо планиране и ефективно да управляват 
библиотеките  

Обучителният компонент на програмата ще развива умения за стратегическо мислене 
сред библиотекарите, насочено към развитие на техните библиотеки, ще ги научи да 
привличат средства и да позиционират библиотеката сред местните актьори.   

 
Програмата ще създаде устойчива и нарастваща потребност сред населението да ползва Интернет и 
ИКТ  

Целевите общности ще изпитват нарастваща потребност за използване на Интернет и 
ИКТ като резултат от програмата. Обществените изисквания ще накарат местните власти 
и читалищни настоятелства да приемат за дългосрочен приоритет поддържането на ИКТ 
оборудването и достъпът до Интернет. По-добре информираните граждани ще са в 
позиция ефективно да изискват от местните власти посрещане на общностните 
потребности.  

 
Създаване на екип от обучители, общност от обучени и обучителна инфраструктура 

Значителният обучителен компонент на програмата ще окаже влияние както върху 
човешкият фактор (обучители, обучени библиотекари) така и върху физическата 
инфраструктура, давайки възможност за обучение на библиотекари и потребители в 27-
те регионални библиотеки и 50+ по-големи читалищни / общински библиотеки, които 
също ще служат за места за обучение. След приключването на периода на субсидия, 
човешкият капитал и материалните активи ще останат на разположение, и поддръжката 
на структурирано съпътстващо обучение за библиотекари ще бъде въпрос на 
идентифициране на най-подходящите финансови механизми. 

 
Включване в програмата в дългосрочен план на професионални сдружения на библиотекари, читалищни 
организации и катедрите по  учебни заведения по библиотечни и информационни науки  

Партньорите по програмата ще се стремят да привличат широк кръг от формални и 
неформални поддръжници на централно и местно ниво, както с цел мониторинг и 
управление на програмата, така и за нейната реализация. Това ще разшири платформата 
от институции заинтересовани от постигането на програмните цели и ще увеличи 
шансовете за привличане на допълнително финансиране, с оглед на дългосрочното 
развитие на програмата. 

 
Включване в програмата на представители на неправителствения сектор 

Като част от дейностите по застъпничество на програмата на местно ниво, 
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библиотекарите от целевите библиотеки ще бъдат окуражавани да търсят и установяват 
партньорства с местни представители на организациите с идеална цел. Очаква се тези 
партньорства да бъдат взаимно изгодни, най-вече защото обществените библиотеки 
могат да се ползват не само от отделни хора, но и от групи граждани.  

 
Институционално сътрудничество на централно ниво 

Още по време на планиращата фаза, програмата в България демонстрира големия 
потенциал на междуведомственото сътрудничество: четири различни български 
институции (Министерство на културата, ДАИТС, ББИА и НСОРБ) ефективно 
обединяват своите усилия за формулиране на програмата и изпълнение на планираните 
дейности. Подобно сътрудничество може да доведе до качествена промяна в развитието и 
функционирането на мрежата на българските обществени библиотеки в периода 2014 – 
2020 г.  

 
Натрупване, анализ и ползване на данни за системата на българските обществени библиотеки и 
предлаганите от нея услуги 

Проучването на потребностите, отчетите на целевите библиотеки, оценката на 
въздействието от програмата, и различните фокус-групи, които ще бъдат проведени по 
време на изпълнението на програмата ще допринесат за анализирането и 
документирането на ролята на българските библиотеки в предоставянето на публични 
услуги. По-нататъшното развитие на националната и местните политики  спрямо 
обществените библиотеки ще се улесни от наличието на адекватни инструменти за 
планиране на централно и местно ниво.       
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7. Планиране и оценка на въздействието; мониторинг 
и вътрешна оценка; външна оценка 

 

Процесът на формулиране на рамката за оценка на въздействието за България протече в 
периода юни – октомври 2008, включвайки независими български експерти, 
международни консултанти, подбрани със съдействието на фондацията, и всички 
партньори по програмата. Работната група по програмата проведе три заседания през 
споменатия по-горе период, за да обсъди различни проекти на рамката за оценка на 
въздействието. Предложената в документа рамка за оценка на въздействието беше 
разработена след консултации с всички партньори по програмата. Подаващите 
предложението са наясно, че фондацията желае работата по усъвършенстване на рамката 
за оценка на въздействието да продължи, за да може тя да стане по-конкретна и 
фокусирана към потребителите, както и да се прецизират предлаганите индикатори за 
въздействие. В тази връзка се очаква допълнителна подкрепа от фондацията през първата 
година от реализацията на програмата. Рамката по-долу представлява все още работен 
вариант.     

 
7.1. Задачи на оценката на въздействието  
 
За успешното осъществяване на програмата е необходима система за текуща оценка на 
напредъка и резултатите, както и за проследяване на заложените показатели за успех. 
Оценката си поставя следните задачи: 
 

 проследяване на цялостното изпълнение на програмните дейности спрямо 
одобрените работни планове и цели; 

 ранно сигнализиране на потенциални рискове и набелязване на нови 
възможности; 

 препоръки за действия и стъпки за подобряване на програмата; 

 адаптиране на параметрите на програмата, включително желаните резултати; 

 формулиране на нови/актуализирани показатели и възможни нови резултати; 

 планиране на краткосрочна и дългосрочна устойчивост на резултатите от 
програмата; 

 количествена и качествена оценка на въздействието от програмните дейности. 
 

7.2. Обосновка за планиране на въздействието 
 
При разработването на рамката за планиране и оценка на въздействието бяха анализирани 
ключови планови стратегически документи на България и ЕС с цел да бъдат установени 
желаните области на въздействие. Паралелно с това бяха формулирани четирите цели на 
програмата „Глобални библиотеки – България” въз основа на стратегическата цел, 
съгласувана предварително между партньорите в съзвучие с желаните области на 
въздействие 

 
Продуктите, резултатите, целите и желаното въздействие на програмата бяха разработени, 
отчитайки: 
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 съответствие със стратегическата цел на програмата – да се подпомогне 
приобщаването на българските граждани към глобалното информационно 
общество, да се повиши качеството на живот и да се ускори развитието на 
гражданското общество; 

 съобразяване с очаквания характер и мащаб на подкрепа от фондацията; 

 съответствие с националните приоритети (в т.ч. произтичащи от членството 
на България в ЕС); 

 наличие на публични фондове, допълващи субсидията от фондацията. 

 
В представената по-долу таблична рамка за планиране и оценка на въздействието се 
предвиждат показатели на две нива – продукти и резултати. Допускането е, че 
осъществяването на резултатите по всяка от четирите цели на програмата ще допринесе за 
постигане на желаното въздействие. За всеки продукт или резултат се предвижда поне 
един показател. Някои продукти са същевременно и показатели. 
 
Структурата на рамката за планиране и оценка на въздействието отразява използваната 
рамка при формулирането на дейностите, продуктите, резултатите и целите на програмата 
(вж. съответната таблица в Раздел II на предложението). По тази причина, въпреки че е 
оперативна, а не същинска, Цел 1 също е включена в рамката за планиране и оценка на 
въздействието, макар че постигането й няма да има въздействие в чистия смисъл на 
думата. 

.   
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Рамка за планиране и оценка на въздействието 

 
 

ЦЕЛ 1. ЕФИКАСНО И ЕФЕКТИВНО 
УПРАВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И 
УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОГРАМАТА 

ПОКАЗАТЕЛИ 
 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА / 
ПРОВЕРКА 

 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 
Тъй като тази цел е от оперативен порядък, тя не е свързана с въздействието на програмата. 
  

РЕЗУЛТАТ Реализирането на тази цел ще гарантира постигането на желаните резултати по останалите три цели на програмата 

ПРОДУКТИ 
 
 
 
 
 
 
 

1. Изградена и работеща оперативна 
рамка, гарантираща ефективно 
изпълнение на субсидираната 
програма 

 
2. Подобрено изпълнение на програмата 

въз основа на мониторинг и оценка 
 

3. Изграден институционален капацитет, 
гарантиращ развитие и устойчивост на 
резултатите след края на субсидията  

 
 

 

навременно нает екип на ЗУП 
 
навременно подготвени 
отчети и бюджети 
 

мониторинг и оценка на 
програмата (в т.ч. оценка на 
въздействието), гарантиращи 
гъвкаво управление за срока 
на усвояване на субсидията 
 
изпълнение на дейностите 
съгласно работните планове 
 
разработена стратегия за 
устойчивост до 2010 г.; 
изпълнението й започва през 
2011 г. 

тримесечни и годишни отчети 
 
протоколи от заседания (на 
Управителния съвет, работната група, 
Комитата за управление на 
програмата, Обществения съвет) 
 
доклад от проведена междинна 
външна оценка  
 
доклад от проведена заключителна 
външна оценка 
 
стратегически документ за 
устойчивост 
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ЦЕЛ 2. НАСЪРЧАВАНЕ НА 
РАЗВИТИЕТО В ОБЩНОСТТА 

ПОКАЗАТЕЛИ 
 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА / 
ПРОВЕРКА 

 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 
БИБЛИОТЕКИТЕ ДОПРИНАСЯТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩНОСТТА 
  

РЕЗУЛТАТИ 1. Библиотеката е средище за местния 
обществен живот и равнопоставено 
развитие на общността  

 

2. Библиотеките си възвръщат 
общественото доверие като важни 
обществени и информационни 
средища 

 

3. Доброволци допринасят за дейностите 
на библиотеката – популяризира се 
колко е ценно хората да даряват нещо 
на общността, в която живеят 

 

4. Партньорите на библиотеките ценят 
предоставяните от тях услуги и стават 
техни застъпници 

 

положителна тенденция във 
възприятията/ангажимента на 
общността спрямо 
библиотеката 
 

нарастващ брой хора в 
неравностойно положение, 
обслужвани от библиотеките  
 

нарастващ брой потребители 
 

нарастващо задоволство на 
ползвателите на библиотечни 
услуги/дейности  
 

нарастващ брой библиотечни 
дейности/мероприятия/ 
програми  
 

местен финансов или 
нефинансов принос за 
подкрепа на библиотеките 

анкетни карти от библиотекарите, 
потребителите и местните партньори  
 
фокус групи и индивидуални 
интервюта 
 
успешни примери/благодарствени 
писма от библиотечни работници, 
ползватели на библиотеките и 
местни партньори  
 
статистически данни и годишни 
отчети на библиотеките 
 
тримесечни и годишни доклади 
 

ПРОДУКТИ 
 
 
 
 

1. Програми и мероприятия за общността, 
организирани от библиотеките с 
помощта на ИКТ 

 
 

брой организирани програми 
/ дейности / мероприятия за 
общността 
 
 
 

специални статистически 
формуляри, попълвани от 
библиотекарите 
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ЦЕЛ 2. НАСЪРЧАВАНЕ НА 
РАЗВИТИЕТО В ОБЩНОСТТА 

ПОКАЗАТЕЛИ 
 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА / 
ПРОВЕРКА 

 
 
 
 

 
2. Кампании/програми/дейности, 

осъществявани от библиотеката за 
групи в неравностойно положение с 
помощта на ИКТ  

 

4. Участие на читалищните настоятелства 
и местни партньори в планиране и 
осъществяване на библиотечните 
дейности 

 

5. Създадени нови партньорства, ценни за 
общността 

 
 

брой участници в 
програмите/ дейностите/ 
мероприятията 
 
 
брой библиотеки, включени в 
плановете на читалищните 
настоятелства 
 
 

 
брой партньорства 

 
 
 
 
 
осъществени планове на 
читалищните настоятелства за 
развитие на библиотеките – съгласно 
отчетите на библиотечните 
работници 
 

успешни примери 

 

ЦЕЛ 3. ПОВИШАВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ 
КАПИТАЛ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА / 
ПРОВЕРКА 

 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
 

 
ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА БИБЛИОТЕКИТЕ И БИБЛИОТЕЧНИТЕ РАБОТНИЦИ НЕПРЕКЪСНАТО 
ОБОГАТЯВАТ СВОИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
  

РЕЗУЛТАТИ 
 

1. Повишена увереност и умения в 
библиотечните работници и ползватели 
да продължават развитието си 

 

2. Хората в общността могат 
самостоятелно да използват ИКТ за 
личните си нужди 

 

3. Хората в общността имат по-големи 

нови способности и умения, 
придобити от библиотечните 
работници и ползватели 
 

по-широка самостоятелна 
употреба на ИКТ сред 
библиотечните ползватели 
 

по-голям брой и 
разнообразие от програми, 

анкетни карти от библиотекарите, 
потребителите и местните партньори 
 
фокус групи и индивидуални 
интервюта 
 
специални статистически 
формуляри, попълвани от 
библиотекарите  
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ЦЕЛ 3. ПОВИШАВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ 
КАПИТАЛ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА / 
ПРОВЕРКА 

възможности за образование и 
обучение в библиотеките 

 

4. Библиотеките по-добре откликват на 
образователните и обучителните 
потребности в общността 

 

услуги и средства 
(обучителни курсове, 
информационни средства, 
ресурси и др.) за образование 
и обучение в библиотеките 

 
документация от обучения 
 
 

ПРОДУКТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Предоставено обучение на 
библиотечните работници в областта 
на ИКТ, електронни информационни 
ресурси, застъпничество, набиране на 
средства, предоставяне на услуги и 
управление на проекти 

 

2. Предоставени обучения / консултации 
на нарастващ брой граждани да 
използват ИКТ и електронни 
информационни ресурси 

 

3. Осигурена гама от специализирани 
услуги и ресурси, подпомагащи 
образованието, обучението и 
развитието на библиотечните 
ползватели 

 

4. По-добро сътрудничество между 
библиотеките и образователни/ 
обучителни институции (училища, 
центрове за професионално обучение, 
академични и научни звена) 

брой обучени библиотечни 
работници 
 

брой библиотечни 
потребители, ползвали 
обучения/консултации 
 

брой случаи на 
сътрудничество  
 

нарастващо задоволство на 
ползвателите на библиотечни 
услуги/дейности 

документация в ЗУП 
 
специални статистически 
формуляри, попълвани от 
библиотекарите  
 
анкетни карти от библиотекарите, 
потребителите и местните партньори 
 
фокус групи и индивидуални 
интервюта 
 
успешни примери 
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ЦЕЛ 3. ПОВИШАВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ 
КАПИТАЛ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА / 
ПРОВЕРКА 

 

 

ЦЕЛ 4. УСКОРЕНО ПРИОБЩАВАНЕ 
КЪМ ИНФОРМАЦИОННОТО 
ОБЩЕСТВО 

ПОКАЗАТЕЛИ 
 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА / 
ПРОВЕРКА 

 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ  

ПРОГРАМАТА ДОПРИНАСЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА И КОМУНИКАЦИОННА 
НЕРАВНОПОСТАВЕНОСТ 

РЕЗУЛТАТИ 1. Развита информационна 
компетентност в местните общности 
 

2. Хората преодоляват дефицит в 
комуникацията, предизвикан от 
географските разстояния 
 

3. Осигурени по-добри решения за лични 
и обществени проблеми с помощта на 
ИКТ, в т.ч. управленски решения 
 

4. Формирана нова култура за обмен на 
информация и работа във виртуални 
екипи в библиотечната общност 

 
5. Повишен потенциал на мрежата от 

обществени библиотеки в България за 
обслужване на гражданите 

 
 

способност на библиотечните 
ползватели да откриват и 
обработват информация  
 

нарастващ брой посетители в 
библиотеките използват 
електронна поща, скайп и др.  
 

брой и вид електронни 
услуги/ресурси в целевите 
библиотеки 
 

 
случаи на сътрудничество 
между библиотеките и нови 
форми на сътрудничество при 
обслужване на клиентите 
 
 

анкетни карти от библиотекарите, 
потребителите и местните партньори 
 
фокус групи и индивидуални 
интервюта 
 
специални статистически 
формуляри, попълвани от 
библиотекарите  
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ЦЕЛ 4. УСКОРЕНО ПРИОБЩАВАНЕ 
КЪМ ИНФОРМАЦИОННОТО 
ОБЩЕСТВО 

ПОКАЗАТЕЛИ 
 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА / 
ПРОВЕРКА 

ПРОДУКТИ 1. Осигурена работеща ИКТ 
инфраструктура (работни станции, 
периферни устройства и Интернет) в 
целевите библиотеки 

 
2. В резултат от предоставеното обучение 

библиотечните потребители използват 
ИКТ, за да общуват извън границите на 
своята общност 

 
3. По-голямо разпространение на 

електронни информационни средства и 
услуги (електронно правителство, 
библиотечни каталози, бази данни в 
Интернет, търсачки, търговски 
портали, електронно банкиране, 
блогове, лични представяния) 

 
4. Съвместни информационни 

продукти/средства, разработени / 
поддържани от библиотечните 
работници 

 
 

брой целеви библиотеки с 
действаща ИКТ 
инфраструктура 
 

брой посетители и 
потребители на ИКТ в 
библиотеките  
 

брой и вид електронни 
информационни средства и 
услуги в библиотеките 
 

брой и вид разработени 
средства 

документация в ЗУП 
 
специални статистически 
формуляри, попълвани от 
библиотекарите  
 
анкетни карти от библиотекарите, 
потребителите и местните партньори 
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7.3. Методи за събиране на данни за оценка на въздействието, вътрешна и външна 

оценка  
 
Както е посочено в таблицата с рамката за планиране и оценка на въздействието, ще се 
използват следните методи за събиране на данни: 

 социологически проучвания;  

 анкетни карти от потребители, библиотекари, лидери в общността и местни 
партньори, граждани; 

 фокус групи и индивидуални интервюта; 

 документация от обучения; 

 преглед на уеб портала и данни за отчетени посещения; 

 документация и отчети на ЗУП и регионалните координатори; 

 статистически данни и годишни отчети на библиотеките; 

 статистически данни от търговци на електронно съдържание; 

 успешни примери / благодарствени писма; 

 анализ на съдържанието в средствата за масова информация. 
 
В рамките на обучителния компонент на програмата библиотекарите в целевите 
библиотеки ще получат указания как да попълват специални статистически формуляри 
като част от стандартните си системи за регистрация (напр. общ брой посещения в 
библиотеката, брой компютри с Интернет достъп за обществено ползване, брой 
извършени виртуални справки, брой предоставени указания за потребители и процент 
дистанционни посещения в библиотеката). Формулярите ще бъдат разработени от ЗУП.  
 
Ще бъде избран подизпълнител за оценка на въздействието (социологическа агенция), 
който ще разработи анкетни карти за библиотекарите, потребителите и местните 
партньори в тясно сътрудничество със ЗУП. Анкетните карти ще бъдат използвани за 
базови, междинни и крайни проучвания. 
 
Като част от оценката на въздействието, както и в рамките на предвидената вътрешна и 
външна оценка, ще бъдат проведени фокус групи и индивидуални интервюта.  
 
Тримата местни координатори ще събират на място копия от благодарствени писма и 
успешни примери, които ще представят в ЗУП за анализ и отчетност. 
 
7.4. Заинтересовани страни и ползватели на оценката на въздействието 
 
ЗУП ще анализира резултатите от оценката на въздействието и ще ги представи на 
Управителния съвет на програмата, който ще вземе подходящи управленски решения, 
гарантиращи успешно изпълнение на програмата и дългосрочна устойчивост на 
резултатите. ЗУП ще използва резултатите от оценката на въздействието и за 
застъпнически и комуникационни цели, като отчитане на постиженията и трудностите 
пред широката общественост, библиотечната общност, представители на националното и 
местното управление. Резултатите от оценката на въздействието ще бъдат използвани, за 
да се предизвика интерес и ангажираност от страна на национални и местни партньори 
към различните елементи на програмата. Не на последно място оповестяването на 
резултатите от оценката ще се използва за увеличаване на ефекта от програмата, тъй като 
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към инициативата ще бъдат привлечени и други библиотеки извън групата на 900-те 
преки целеви библиотеки по програмата. 
.  
7.5. График за планиране и оценка на въздействието 
 
Ще се проведе първоначална, междинна (2011 г.) и заключителна оценка (2013 г.) на 
въздействието на програмата. Тъй като се предвижда включването на целевите библиотеки 
да стане на три етапа (през 2009, 2010 и 2011 г.), ще бъдат извършени и три отделни 
първоначални оценки. Междинната оценка през 2011 г. ще обхване целевите библиотеки, 
включени в програмата през 2009 и 2010 г. Базовото проучване и междинната оценка през 
2011 г. ще съвпаднат по време и ще бъдат извършени от един и същ подизпълнител. 
Заключителната оценка през 2013 г. ще обхване всички целеви библиотеки. 
 
7.6. Мониторинг и вътрешна оценка 
 
Всеки член на ЗУП ще осъществява дейности в рамките на своите отговорности съгласно 
плана, включен в предложението за субсидия за страната, и подробни оперативни 
планове. Екипът на ЗУП ще отговаря за стриктно наблюдение на работата на 
регионалните координатори, консултанти и подизпълнители в съответната област.  
 
ЗУП (в лицето на специалиста по мониторинг и въздействие) ще разработи специална 
система за вътрешен мониторинг и оценка на изпълнението на програмата. Системата ще 
бъде съгласувана с партньорите по програмата и непрекъснато ще се усъвършенства. 
Наред с други елементи системата ще включва: попълване на специални статистически 
формуляри от библиотекарите в целевите библиотеки; текущи отчети към ЗУП от 
регионалните координатори, консултанти и подизпълнители; доклади от посещения на 
място, проведени от представители на ЗУП. Целта на извършвания мониторинг и 
вътрешната оценка ще бъде самостоятелно да се установяват проблеми, трудности, начини 
за преодоляването им и възможности за подобрения. 
 
Специалистът по мониторинг и въздействие ще се консултира с другите основни членове 
в екипа на ЗУП и с регионалните координатори и ще предлага формат и процедури за 
вътрешна оценка, които да се прилагат в рамките на програмата. Съответните формати и 
процедури ще се одобряват от Комитета за управление на програмата. Формулярите за 
вътрешна оценка ще се анализират от ЗУП, а установените съществени въпроси ще се 
предоставят на вниманието на Управителния съвет. 

 

Седмични срещи на екипа на ЗУП 
 
На тези срещи за текущ преглед на дейностите членовете на ЗУП ще представят на 
ръководителя на програмата междинни отчети за напредъка в съответната област, за която 
отговарят. При необходимост екипът на ЗУП ще обсъжда и решава възникналите 
конкретни проблеми. 
 
Редовни срещи между ЗУП и Комитета за управление на програмата (КУП) 
 
Тези срещи за надзор и подкрепа ще гарантират, че водещата организация 
(Министерството на културата) и фискалният агент (ПРООН) одобряват планираните 
стъпки за изпълнение на различни дейности и задачи. Същевременно ще се одобряват 
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текущи промени в работния план и ще се подготвят срещи на експертно ниво към 
Управителния съвет (в работната група). 
 
Тримесечни отчети  
 
Ръководителят на проекта ще представя на партньорите по програмата редовни 
тримесечни отчети за всички аспекти (програмни и финансови), свързани с изпълнението 
на програмата. 
 
Срещи на работната група (експертно ниво към УС) при необходимост 
 
Ръководителят на програмата, Националният програмен директор (в Министерство на 
културата) и ПРООН ще съгласуват програма и график за всяка от тези срещи, както и 
материалите, които ще бъдат изпратени за предварително разглеждане. 
 
7.7. Външна оценка 
 
Предвижда се междинна независима оценка в края на 2011 г., както и независима 
заключителна оценка в края на 2013 г. Планира се оценките да бъдат проведени от 
съвместни екипи международни и български консултанти. Целта на междинната оценка 
ще бъде да се дадат препоръки за по-добро управление на програмата, както и препоръки 
за подобрения въз основа на междинната оценка на въздействието. Целта на 
заключителната оценка ще бъде да се оцени цялостният процес на изпълнение на 
програмата, като се откроят основните трудности, постигнатите резултати, извлечените 
поуки и пътища за развитие след края на субсидията. 
 
7.8. Повторни оценки на потребностите на библиотеките 
 
През втората година от изпълнението на програмата (2010 г.) ще бъде извършена оценка 
на потребностите на библиотеките, подобна на проучването, осъществено през етапа на 
планиране. Тя ще обхване онези библиотеки, които ще се включат в програмата в средата 
на 2010 и през 2011 г. Резултатите от оценката ще бъдат сравнени с тези от 2008 г. и ще 
бъдат използвани за ефективно планиране на необходимите промени. Както и през 
планиращата фаза, проучването на потребностите ще се използва за анализ на актуалното 
състояние на мрежата от обществени библиотеки в България и за дългосрочно 
стратегическо планиране.  
 
Оценката на потребностите, която ще се проведе през 2010 г., ще обхване цялата общност 
на обществените библиотеки в страната. Целта е това да спомогне за цялостно планиране 
на въвеждането на ИКТ и Интернет в библиотеките, съобразено с реалните потребности 
на страната, а не само с оглед на бюджета от субсидията по програмата. ЗУП ще запознае 
Управителния съвет, Обществения съвет и фондацията с изводите от проучването на 
потребностите и ще отбележи общия брой нови библиотеки, които да бъдат 
подпомогнати, както и какви са конкретните им нужди от подкрепа.  
 


