
1 

 

 

 

 

 

Програма „Глоб@лни библиотеки-България” 

 

Отчет до Управителния съвет за периода януари – юни 2011 г.  

 

 

Донор:    Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” (ФБМГ) 

 

Отговорна агенция:  Министерство на културата на Република България 

 

Изпълнителна агенция:  Програма на ООН за развитие (ПРООН) 

 

Други партньори:  Министерство на транспорта, ИТ и съобщенията 

Българска библиотечно-информационна асоциация 

     Национално сдружение на общините в Р. България 

 

 

Стратегическа цел на програмата: 

 

Да се предостави лесен и равнопоставен достъп до информация, знание, комуникация и 

електронни услуги чрез безплатно ползване на Интернет и други информационни и 

комуникационни технологии 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. 

 

Приоритети за втората половина на 2011 г.: 

1. Подготовка  на същинската фаза на обучителната програма за библиотекари въз 

основа на анализ на пилотната фаза, която обхвана 880 библиотекари по Направление 

1 – ИКТ и 350 библиотекари по останалите три направления. Очаква се същинската 

фаза на обучителната програма за библиотекари  да стартира през септември - 

октомври 2011 г. 

2. Внедряване на съвременни услуги, които библиотеките да предоставят на гражданите 

и местните общности с помощта на ИКТ. 

3. Подкрепа на целевите библиотеки в областите застъпничество, фондонабиране, 

партньорства и иновативни услуги. 

4. Оборудване на целевите библиотеки от Етап 2011 с  компютри с достъп до интернет, 

мултифункционални устройства и периферна техника за ползване от гражданите.  

5. Приемане на Стратегия за устойчивост на програмата. 

6. Създаване на Обществен съвет по програмата. 
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Целеви библиотеки 

 

 Кампания за избор на целеви библиотеки по Етап 2011 

 

Кампанията стартира на 14 февруари 2011 г. с уведомителни писма до 960 библиотеки и 

до кметовете на общините. До крайния срок - 18 март 2011 г. - бяха получени 

кандидатурите на 449 библиотеки от 166 общини. 

 

Бяха получени кандидатури и от общини без одобрена библиотека по предишните два 

етапа - Аврен (обл. Варна), Елена (обл. Велико Търново), Трекляно (обл. Кюстендил) и 

Опака (обл. Търговище). Общините Елена и Опака имаха кандидатури по Етап 2009, 

Трекляно – по Етап 2010, а община Аврен кандидатства за първи път. Без включена в 

програмата библиотека остават 4 общини - Бобов дол, Драгоман, Годеч и Невестино. 

Общините Бобов дол, Драгоман и Невестино не са имали кандидатури по трите етапа, а 

община Годеч кандидатства през 2009 и 2010, но общинската библиотека не е одобрена 

като целева поради ниски библиотечни показатели. 

 

След обсъждане на проекто-списъците с Регионалните координатори на 27–29 април 2011 

г. и на заседания на Работната група по програмата на 13 май и 10 юни 2011 г., ЗУП 

предлага на УС за одобрение списък от 153 целеви библиотеки. Така общият брой целеви 

библиотеки, включени по програмата, ще достигне 960 при първоначално планирани 900. 

 

Анализът на кандидатурите от трите етапа показва, че при общо 2 029 кандидатури са 

кандидатствали 1 467 библиотеки. Един път са кандидатствали 1008 библиотеки, два пъти 

– 355 библиотеки, а по трите етапа – 104 библиотеки. От библиотеките, кандидатствали по 

трите етапа, общо 89 не са били анкетирани през 2008 година. Анализът на данните 

показва, че все още има библиотеки с потенциал извън вече включените по трите етапа.  

 

 

 Споразумения за сътрудничество за целеви библиотеки по Етап 2010  

 

Всички споразумения за сътрудничество по Етап 2010 са подписани. До края март 2011 г. 

342 от одобрените общо 352 библиотеки по Етап 2010 подписаха четиристранни 

споразумения за сътрудничество. За две от библиотеките – в с. Бабяк, общ. Белица и с. 

Згалево, общ. Пордим, възникнаха проблеми при подписване на споразуменията. 

Благодарение на усилията на ЗУП тези две библиотеки не отпаднаха, а подписаха 

тристранни споразумения за сътрудничество. Така тристранните споразумения по Етап 

2010 са общо 10. 

 

 

 Щатни бройки за библиотеките по Етап 2009  

 

В края на 2010 година Министерство на културата осигури 191 нови щатни бройки за 

целевите библиотеки по Етап 2009, от които 27 за регионалните библиотеки и 164 за 
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читалищни библиотеки. От м. март 2011 г. ЗУП и Регионалните координатори  поддържат 

информация за разпределението и заемането на отпуснатите 191 щатни бройки.  

 

Анализът на ситуацията показва следните проблеми: 

- зает е половин щат вместо цял щат за библиотекар;  

- липса на подходящи кандидати за попълване на новите щатове;  

- закъснения в обявяване на конкурсите за новите щатове; 

- преразпределение от общините на новите щатове в библиотеки извън посочения 

списък; 

- отпускане на нов щат в библиотеки, в които вече има библиотекар на пълен щат 

(основно в градовете); 

- използване на част от средствата за новите щатове не по предназначение (отпуснат 

е един щат, а има назначение на половин работен ден). 

 

Важно е да се отбележи, че към края на отчетния период ЗУП не е извършил проверка на 

място във всички целеви библиотеки по Етап 2009 относно заемането на новите щатове. 

Информацията за попълването на новите щатове се изисква периодично от Регионалните 

координатори. 

 

 

ИКТ компонент 

 

 Проверен достъп до интернет и вътрешна електронна инфраструктура в 

целевите библиотеки по Етап 2010 
 

Първата проверка на готовността на библиотеките по Етап 2010 беше извършена в 

периода 24 януари – 11 февруари 2011г. Анализът показа по-ниска степен на готовност на 

352-те целеви библиотеки по Етап 2010 в сравнение с библиотеките по Етап 2009: 

 
 

Извършена проверка към м. февруари 2011 

 

Брой  

готови 

библиотеки 

 

% готови 

библиотеки от 

всички 352 целеви  

по Етап 2010 

 

1. Електрически контакти 68 19% 

2. Електрическа мрежа, съобразена с мощността на оборудването 139 40% 

3. Достъп до интернет 256 66% 

4. Локална интернет и електрическа мрежа 34 10% 

5. Ремонтирани помещения 302 86% 

6. Подходящо отопление / климатизация 291 83% 

7. Бюра и столове 256 73% 

Изпълнили всички условия (1-7) 28 8% 

Неизпълнили нито едно условие (1-7) 7 2% 
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Втората проверка на готовността на целевите библиотеки по Етап 2010 в периода 23 март 

– 15 април 2011 г. установи, че отлагане на доставките и инсталирането на ИКТ 

оборудването трябва да бъде направено само в две библиотеки. Първата е библиотеката 

при НЧ „Христо Ботев – 1925” в с. Самуил, общ. Самуил, обл. Разград, където се 

извършва основен ремонт. Втората библиотека е при НЧ „Ана Маймункова – 1894” в с. 

Воден, общ. Болярово, обл. Ямбол, където има проблем с мощността на интернет 

връзката. След приключване на ремонта и отстраняване на проблемите с интернет 

свързаността, тези две библиотеки ще бъдат включени в плана за доставка по Етап 2011. 

 

 Доставка и инсталация на ИКТ оборудване в целевите библиотеки по 

Етапи 2009 и 2010 

 

Към 31 януари 2011 г. 100% от доставената техника (4 937 компютъра, сървъри, 

мултифункционални устройства и др.) е инсталирана във всички 455 библиотеки по Етап 

2009. Изпълнението на Първа фаза на доставка и инсталация на ИКТ оборудване 

приключи 4 дни по-рано от планираното.  

 

Втората фаза на доставка и инсталация на ИКТ оборудване (Етап 2010) бе извършена в 

периода 18 април – 10 юни 2011 г. В 350 от 352-те целеви библиотеки бяха доставени и 

инсталирани 2 654 единици ИКТ оборудване.  

 

Благодарение на добрата координация между ЗУП, Регионалните ИТ специалисти, 

Регионалните координатори, представителите на фирма СТЕМО и ПРООН не бяха 

установени съществени проблеми при доставката и инсталацията на ИКТ оборудването.  

 

 Кражба на ИКТ оборудване в целеви библиотеки по Етап 2009  

 

В периода март – май 2011 бяха извършени три кражби на ИКТ оборудване, както следва: 

 

Дата Библиотека Населено 

място 

Община Област ИКТ 

пакет 

30 март 2011  Библиотека към НЧ 

„Зора” 

с. Победа Долна 

Митрополия 

Плевен 6 

2 май 2011 Библиотека при НЧ 

„Кирил и Методий” 

с. Пчеларово Генерал 

Тошево 

Добрич 5 Б 

19 май 2011 Библиотека при НЧ 

„Искра” 

с. Чоба Брезово Пловдив 5 А 

 

След събиране на необходимите документи, оборудването ще бъде възстановено чрез 

закупуване на ново такова със сумите, изплатени по застрахователната полица към 

„Интерамерикан България” ЗЕАД. 
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Компонент обучение 

 

1. Обучение на обучители 

 

През февруари бяха проведени срещи с екипите ключови обучители по Направление 2, 

Модул 1 и 2: „Визия на съвременната библиотека” и „Организация на работата в 

обществената библиотека”, и Направление 3: „Услуги в модерната библиотека”. По време 

на срещите беше постигнато съгласие за начина на провеждане на тематичните обучения 

на обучители. През месец март бяха разработени подробни програми за обученията на 

обучители по Направления 2, 3 и 4 на обучителната програма. В периода април – юни бяха 

проведени всички планирани тематични обучения на обучители, както следва: 

 

 
 

Дати 

 

Направление 

 

Брой 

участници 

 

Водещи на 

обученията 

 

Ср. оценка, 

дадена от 

участниците 

в обученията 

(при макс. 5) 

 

 

3 – 8 април 
Направление 2: „Организация и 

управление на работата в 

обществената библиотека” 

Модул 3: „Застъпничество и 

управление на проектен цикъл” 

11 Никола 

Йорданов 

 

Пламен 

Димитров 

4,50 

 

 

 

 

2-5 май 

Направление 2: 
Модул 1 „Визия на съвременната 

библиотека” 

Модул 2: „Управление на 

обществената библиотека” 

„Организация и управление на 

работата в обществената  

библиотека”  

1-ва група 

14  

Анета 

Дончева 

 

Александър 

Пожарлиев 

 

4,93 

 

 

 

 

20-23 юни 

Направление 2: 
Модул 1 „Визия на съвременната 

библиотека” 

Модул 2: „Управление на 

обществената библиотека” 

„Организация и управление на 

работата в обществената  

библиотека”  

2-ра група 

15 Анета 

Дончева 

 

Александър 

Пожарлиев 

 

4,89 
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18-21 юли 

Направление 2: 
Модул 1 „Визия на съвременната 

библиотека” 

Модул 2: „Управление на 

обществената библиотека” 

„Организация и управление на 

работата в обществената  

библиотека”  

3-та група 

19 Анета 

Дончева 

 

Александър 

Пожарлиев 

 

Предстои 

 

4-8 април 

Направление 3: „Услуги в 

модерната библиотека” 

1-ва група 

13 Митко 

Маринов 

 

Цветанка 

Панчева 

 

Елена 

Янакиева 

 

Надя 

Груева 

4,68 

 

9-13 май 

Направление 3: „Услуги в 

модерната библиотека” 

2-ра група 

14 Митко 

Маринов 

 

Цветанка 

Панчева 

 

Елена 

Янакиева 

 

Надя 

Груева 

4.92 

 

9-12 май 

Направление 4: „Общуване и 

работа с потребители и 

общности” 

1-ва група 

10 Красимир 

Лойков 

 

Венцеслав 

Панчев 

4,81 

 

16-19 май 

Направление 4: „Общуване и 

работа с потребители и 

общности” 

2-ра група 

6 Красимир 

Лойков 

 

Венцеслав 

Панчев 

4,50 

 

Участниците в обученията на обучители споделят висока удовлетвореност от начина на 

провеждане на обучението и от предоставената информация. Средната оценка на 

участниците почти достига максималната възможна оценка от 5.00 за всички направления. 

Обучителите споделят, че в резултат от обученията, са придобили по-голяма увереност за 
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бъдещата си работа с библиотекарите в страната. Данни за обратната връзка от 

участниците в обученията на обучители се налични на портала на програмата.  

 

2. Пилотна фаза на обученията за библиотекари: март - юли 2011 г. 

 

Съгласно концепцията за пилотната фаза на обучителната програма на библиотекари, 

приета от УС на 11 февруари 2011, през месец март бяха сключени договори с 33 учебни 

бази,  от които 27 регионални библиотеки и 6 читалищни библиотеки в Девин, Лом, 

Елхово, Карнобат, Троян и Гоце Делчев. Бяха сключени договори с 32 обучители по ИКТ 

и с 34 по останалите три направления. Подготвени бяха отчетни форми за учебните бази и 

обучителите. Бяха отпечатани учебните материали по всички направления  - 900 

екземпляра по ИКТ и 250 екземпляра по всяко от останалите направления. 

 

Пилотно обучение по ИКТ бе проведено във всички 33 учебни бази. В периода март – юни 

бяха обучени 880 библиотекари. Подготвена беше и система за супервизия на обучителите 

по ИКТ. Общо 10 супервизора наблюдаваха работата на 32-мата обучители. Отчетите на 

супервизорите показват, че по-голямата част от обучителите демонстрират голяма 

ангажираност в обученията и прилагат разнообразни методи на обучение, така че да се 

получи максимален ефект. Получените до този момент формуляри за обратна връзка от 

обучаемите библиотекари, оформят мнението, че обученията не само посрещат 

очакванията им, но дори ги надминават. Разбира се, има много препоръки, свързани с 

продължителността на обучението, разпределението на часовете по теми, адекватността 

на някои от темите и модулите по ИКТ, както и качеството на учебните материали. 

 

Пилотната фаза по Направления 2, 3 и 4 се провежда в периода 15 юни – 31 юли, като във 

всяка регионална библиотека се провежда по едно обучение от Направление 2, 3 или 4. 

Ще бъдат обхванати 350 библиотекари.  Супервизия на обучителите по направления 2, 3 и 

4 ще бъде извършена по време на същинската фаза на обучение. 

 

До този момент не се наблюдават проблеми при изпълнението на споразуменията за 

грантово финансиране от страна на 33-те учебните бази. Сформирането на групи, 

осъществяването на логистиката, попълването на необходимите отчетни документи и 

разходването на финансовите средства се извършват според установените процедури. ЗУП 

работи за улесняване на процеса на отчитане на учебните бази.  

 

Цялостен анализ на пилотните обучения за библиотекари ще бъде извършен през юли и 

август. Препоръките ще бъдат взети под внимание за същинската фаза на обучителната 

програма, която се очаква да стартира през септември – октомври 2011 г. 
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Комуникации и застъпничество 

 

 Информационни и рекламни материали  

 

През януари 2011 г. бяха изработени и разпространени химикалки, тефтери, стенни 

календари. Най-популярни станаха тениските с логото на програмата, които 

библиотекарите носят по време на обученията и връчването на сертификати. Бе издадена и 

книжка „Как книжката и мишката станали приятели”, която съдържа приказка с отворен 

край, написана чрез мненията на читателите в библиотеките и библиотекарите. 

 

 Информационна кампания  

 

Началото на доставката и инсталирането на ИКТ оборудване за библиотеките по Етап 

2009 беше съпроводено с широка информационна и комуникационна кампания. Във 

всички регионални библиотеки официално бяха открити обучителните центрове, 

оборудвани с техника по програмата. Събития за информиране на местните общности 

бяха проведени и в много читалищни библиотеки в цялата страна. Множество откривания 

и церемонии се провеждат и в библиотеките по Етап 2010, които получиха ИКТ 

оборудване периода 18 април – 10 юни 2011 г. 

 

От 16 май 2011 г. стартира рекламна кампания за програмата чрез радио спотове и 

интернет банери. Радио спотовете се излъчваха от  БНР - програма „Хоризонт, Радио 

NJOY и Радио 1. Интернет кампанията се реализира в сайтовете www.dnes.dir.bg, 

www.btv.bg, www.google.com.  

 

 Портал на програмата  

 

Порталът на програмата www.glbulgaria.bg се утвърждава като надежден и разпознаваем 

източник. Общият брой посещения на портала от 1 януари до 30 юни 2011 г. е 803 355, от 

които 496 166 са уникални. Броят публикувани материали на портала за същия период е 

282. 

 

От началото на годината се извършват дейности по обновяване на функционалностите и 

дизайна на портала. Целта е той да бъде по-удобен за потребителите и най-вече за 

библиотекарите от целевите библиотеки, които да имат възможност сами да качват 

съдържание, свързано с тяхната работа.  

 

 Присъствие в социални мрежи 

 

От началото на м. юли 2010 г. „Глоб@лни библиотеки - България” присъства във Facebook 

и Twitter.  Към 30.06.2011 г. последователите в Twitter са 240, а Facebook страницата има 1 

216 приятели. Всеки месец те комуникират средно 1 400 пъти и правят приблизително 1 

000 коментара и публикации. Facebook страницата на програмата се превърна в един от 

основните комуникационни канали за библиотекарите от целевите библиотеки.  

http://www.dnes.dir.bg/
http://www.btv.bg/
http://www.google.com/
http://www.glbulgaria.bg/


9 

 

 Партньорства 
 

През м. декември 2010 г. „Глоб@лни библиотеки - България” бе представена пред 

ръководителите направления на Български червен кръст. Предстои подписване на 

споразумение за партньорство - разпространение на информационни материали на БЧК по 

различни теми в целевите библиотеки по програмата. 

 

Разговори за партньорство на национално ниво се водят с Асоциация „Съвременни 

читалища”, Съюз на артистите в България, KPMG, Национален алианс за работа с 

доброволци, Фондация HOT SPOT.  

  

 Проекти / фондонабиране 

 

През м. февруари започна разработване на Стратегия за устойчивост на програмата. 

Стратегията цели устойчивост на резултатите след приключване на грантовото 

финансиране в края на 2013 г., както и осигуряване на механизми за набиране на средства 

за дейности, насочени към постигане на програмните цели. 

 

През м. юни 5 регионални библиотеки бяха подпомогнати да разработят свои концепции 

за кандидатстване по Международната програма за иновации в публичните библиотеки 

PLIP: Враца, Шумен, Бургас, Велико Търново и Русе.  

 

В момента се извършва проучване на възможностите за кандидатстване по проекти за 

целевите библиотеки. Очаква се, че обучението на библиотекари по Модул 3 

„Застъпничество и управление на проектен цикъл” от Направление 2 и по Направление 4 

„Общуване и работа с потребители и общности” целевите библиотеки ще са по-активни в 

търсенето на възможности и кандидатстване по други проекти и програми. 

 

 Обмяна на опит с други грантополучатели по Инициативата „Глобални 

библиотеки”, представители на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” и 

представители на международната библиотечна общност 

 

Дата/период Събитие 

15 – 16 май, Лондон, 

Великобритания 

Среща на групата на програмите на ФБМГ от страните членки на 

Европейския съюз за разработване на стратегия за застъпничество 

на библиотеките пред европейските институции 

18 – 22 юни, Орхус, 

Дания 

 

Участие в годишната конференция Next Library 2011 

27 юни – 1 юли, 

Балтимор, САЩ 

Обучение на обучители по застъпничество, организирано от 

групата по застъпничество към ФБМГ 
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Насърчаване развитието на местните общности 

 

 Нови услуги в библиотеката 

 

ЗУП организира първите две от поредица срещи с група библиотекари от цялата страна. 

ЗУП се стреми да въвлече активни професионалисти от обществените библиотеки в 

набелязването, разработването и предоставянето на нови услуги за гражданите и местните 

общности. Очаква се продуктите от съвместната работа на участниците - библиотекари, 

експерти и ЗУП - да бъдат от практическа полза за обществените библиотеки. Предстои 

изработване на Калейдоскоп на услугите и инициативите в съвременната библиотека и 

Пътеводител за предоставянето им. 

 

Проведената на 18 и 19 април в София първа среща инициира дискусия за профила на 

модерната библиотека и нейната роля в живота на местните общности; за новите услуги, 

които обществената библиотека може да разработи и да предложи на потребителите. 

Втората среща с практикуващи библиотекари се проведе на 16 и 17 юни 2011 г. в София. 

Участниците работиха върху: 

 

 набелязване на конкретни услуги, които да се въвеждат целенасочено на 

територията на цялата страна с подкрепата на „Глоб@лни библиотеки - България"; 

 разработване на конкретни модели за предоставяне на услуги чрез ИКТ; 

 усъвършенстване на черновата на Калейдоскопа на услугите и инициативите в 

съвременната библиотека; 

 определяне на теми и структура за Пътеводителя  

 

Идеите и разработките, произтичащи от срещите на ЗУП с активни библиотекари, ще 

бъдат представяни в писмени материали, които да подпомагат библиотеките в 

разработването и предлагането на услуги, основани на новите технологии и ориентирани 

към специфичните потребности на различните групи потребители по места. Срещите се 

отразяват подробно на портала на програмата. 

 

 Регионални тематични срещи с представители на библиотечната общност 

и местни партньори 

 

От 2011 г. ЗУП провежда регионални тематични срещи. Цели се: 1) да се дискутират в 

дълбочина актуални теми; 2) представителите на библиотечната общност в областта да се 

съберат на едно място, за да се запознаят и обменят опит; 3) библиотеките да станат по-

видими за своите общности.  Регионалните тематични срещи се планират съвместно от 

ЗУП и Регионалните координатори. ЗУП оказва финансова и експертна помощ. В периода 

март – юни бяха проведени четири регионални тематични срещи: 

 
Дата Място на 

провеждане 

Тема на срещата Организатори 

25 март Ловеч „Доброволчеството в обществените 

библиотеки - кауза и предизвикателство" 

РБ „Проф. Беню 

Цонев" – гр. Ловеч 
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11 май Враца „Библиотеката и нейните партньори” РБ „Христо Ботев” – гр. 

Враца 

14-15 юни Боровец Среща на библиотекарите от Софийска 

област на тема „Добри библиотечни 

практики по Програма "Глоб@лни 

библиотеки - България" 

Столична библиотека 

 

30 юни Пловдив „Библиотеката и нейните партньори” НБ „Иван Вазов” – гр. 

Пловдив 

 

Библиотекарите участват с презентации и споделят своя опит по зададените теми и 

проблеми. Участват също местни институции и неправителствени организации. 

Участниците споделят своята удовлетвореност от възможността за дискусия в по-широк и 

разнообразен кръг. От 30 юни 2011 г. ЗУП въведе форми за обратна връзка. 

 

ЗУП публикува систематизирана информация от срещите на портала на програмата. До 

този момент са създадени рубриките „Доброволци в библиотеката”, „Библиотеката и 

нейните партньори” и „Добри практики”, където освен информацията от тематичните 

срещи, се публикуват материали по съответната тема, споделени от библиотеки от цялата 

страна или свързани със съществуващия международен опит. 

 

 

Мониторинг и оценка на въздействието на програмата 

 

 Базово проучване за оценка на въздействието на програмата 

 

В периода 17 ноември – 13 декември 2010 бяха изпълнени първите три компонента от 

базовото проучване за оценка на въздействието от Агенция ЕСТАТ. Бяха анкетирани 798 

от общо 807-те целеви библиотеки по Етапи 2009 и  2010. Анкетата имаше за цел да 

установи текущото състояние на библиотеките, техния персонал, дейностите на 

библиотеката и потребителите. Проведени бяха и две национално-представителни 

проучвания с пълнолетното население (1001 респондента) и с деца и младежи на възраст 

между 7 и 18 години (881 респондента), с цел изследване на информационно-

образователните нужди на хората, степента на използване на компютри и интернет, 

връзката им с обществените библиотеки. На базата на резултатите от първите три 

компонента на базовото проучване, през месец февруари бяха проведени 5 фокус-групи с 

хора от различни възрастови групи и населени места. 

 

Резултатите от проучването показват високи нива на използване на компютри и интернет 

сред населението на страната и нисък интерес към обществените библиотеки. Част от 

причините библиотеките да не се радват на голяма популярност са възприемането им като 

места само за четене, неразпозната нужда от техните услуги, остарялата материална база. 

Очертаването на информационните и образователни нужди на различните групи 

население, подобряването на интериора в целевите библиотеки по програмата, 

предлагането на нови услуги с помощта на ИКТ оборудването и популяризирането на 
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новите възможности в библиотеките отварят възможност библиотеките да се превърнат в 

привлекателни места за достъп до информация и общуване. 

 

Основните изводи от проучването бяха представени на множество срещи с библиотекари 

в цялата страна. Целта е да се запознаят с текущата ситуация в национален план и да се 

инициира дискусия за преодоляване на съществуващите проблеми. Анализът на 

информационните и образователните нужди на населението бе представен на първата 

среща с активни библиотекари и ще бъде взет предвид при изработване на Калейдоскоп на 

услугите и инициативите в съвременната библиотека. 

 

 Отчетност на целевите библиотеки 

 

Във връзка с въвеждането на система за мониторинг и отчетност  по програмата, през 

месец май работна група от представители на ЗУП, ПРООН и регионални координатори 

изработи форма за тримесечен отчет за целевите библиотеки. Редовното тримесечно 

отчитане се въвежда за всички целеви библиотеки, като за тези по Етапи 2009 и 2010, 

първият отчетен период е юли-септември 2011 г. За библиотеките по Етап 2009 бе 

изработена интернет базирана анкетна карта, покриваща дейностите на библиотеките от 

датата на доставка и инсталация на ИКТ оборудването до 30 юни 2011 г. Интернет 

базирани анкетни карти за потребители се предвиждат през втората половина на годината. 

 

 

Управление на програмата 

 Срещи с регионалните координатори 

За 2011 година са планирани 4 срещи с регионалните координатори (РК), две от които 

бяха проведени през отчетния период: 

Дата Среща  Теми 

 

 

19 – 21 

януари  

 

 

 

 

Велинград  

 Работен план 2011 г. 

 Методология за избор на целеви библиотеки за Етап 2011 

 Начало на пилотна фаза на обучителния компонент в 33 

обучителни бази 

 Правила за ползване на компютрите 

 Отчетност на целевите библиотеки по програмата 

 ИКТ свързаност и поддръжка на оборудването в целевите 

библиотеки  

 

 

27 – 29 април 

 

Пловдив 

 Проекто-списъци с целеви библиотеки за Етап 2011 

 Резултати от първите обучения на пилотната фаза 

 Щатни бройки за целевите библиотеки по Етап 2009 

 Цели и организация на регионалните тематични срещи 

 Доставка и инсталация на ИКТ оборудване за 

библиотеките по Етап 2010 
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 Звено за управление на програмата 

 

Към момента съставът на ЗУП включва 17 служители на пълен работен ден. Работят и 

двама ключови консултанти: Съветник по набиране на средства и Експерт библиотечни 

услуги. 

 

През месец юни започнаха консултации за преструктуриране  на ЗУП между МК, ПРООН 

и ЗУП. Преструктурирането произтича от същността и обема на работата по програмата 

вследствие от избора на целеви библиотеки по трите етапа, доставката на ИКТ 

оборудване, предстоящото начало на същинската фаза на обучението за библиотекари и 

въвеждането на съвременни услуги в целевите библиотеки. 

 

 Работно посещение на Дебора Джейкъбс, Директор "Глобални 

библиотеки" във Фондация "Бил и Мелинда Гейтс" и г-жа Сири Освалд, 

Програмен директор за България, Румъния и Украйна 

 

От 9 до 11 февруари 2011 г. г-жа Джейкъбс и г-жа Освалд се запознаха с напредъка, 

текущите и предстоящите дейности по програмата, участваха в заседанието на УС и 

проведоха срещи със ЗУП, Министерство на културата, ПРООН и Българската 

библиотечно - информациионна асоциация. Подходът към обучението на обучители по 

Направления 2 и 3 на обучителната програма за библиотекари бе в центъра на дискусиите. 

Г-жа Джейкъбс очерта два приоритета за 2011 г.: 1) устойчивост на програмата и 2) 

въздействие на програмата. 

 

 Работно посещение на г-жа Сири Освалд, Програмен директор във 

Фондация "Бил и Мелинда Гейтс" 

 

Посещението се проведе от 1 до 6 май 2011 г. Г-жа Освалд се срещна със ЗУП и с 

представители на Министерство на културата и ПРООН. Тя се запозна с напредъка по 

различните компоненти и с предстоящите дейности. 

 

Г-жа Освалд посети целеви библиотеки в областите Пазарджик, София, Враца и присъства 

на обучението за обучители по Направление 2: „Организация и управление на работата в 

обществената библиотека”. Г-жа Освалд даде висока оценка на работата на ЗУП и хода на 

програмата в България. 

 

 

Предстоящи дейности за втората половина на 2011 г. 

Целеви библиотеки 

 Сключване на споразумения за сътрудничество с целевите библиотеки по Етап 2011 

 Нови щатни бройки за библиотекари от 1 януари 2012 г. в целевите библиотеки по 

Етапи 2009, 2010 и 2011 

 

Компонент обучение 

 Анализ на пилотната фаза на обучението на библиотекари 
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 Подготовка и старт на същинската фаза на обучителната програма за библиотекари 

 Проучване на възможностите за дистанционни форми на обучение чрез портала на 

програмата 

 Обучения за граждани 

 

ИКТ компонент 

 Първа и втора проверки на готовността на целевите библиотеки по Етап 2011 да 

приемат ИКТ оборудване 

 Доставка и инсталация на ИКТ оборудване за целевите библиотеки по Етап 2011 

 Изработване на подробна концепция за централизирана ИКТ инфраструктура за 

целевите библиотеки и планиране на следващи стъпки в тази посока 

 

Застъпничество и комуникации 

 Сключване на пилотни споразумения за партньорство по програмата 

 Подготовка на стратегически партньорства 

 Идентификация на възможностите за фондонабиране за целите на програмата 

 Сформиране на Обществен съвет  

 Нови функционалности и дизайн на портала на програма 

 

Насърчаване на развитието на местните общности 

 Публикуване на Калейдоскоп на услугите и инициативите в съвременната 

библиотека и на Пътеводител за осъществяването им 

 Подготовка и провеждане на регионални тематични срещи 

 Подготовка и провеждане на срещи с практикуващи библиотекари от страната 

 По-интензивна пряка комуникация между ЗУП и целевите библиотеки по трите етапа 

 

Мониторинг и оценка на въздействието на програмата 

 Тримесечни и годишен отчети за напредъка на програмата за ФБМГ 

 Обобщаване и анализ на данните от анкетната карта за целевите библиотеки по Етап 

2009 за периода януари - юни 2011 г. 

 Обобщаване и анализ на информацията от тримесечните отчети за целеви 

библиотеки / актуализация на формата 

 Електронна анкетни карти за библиотечните потребители 

 Проследяване ползването на компютърните работни станции в целевите библиотеки 

 

Управление на програмата 

 Преструктуриране на ЗУП (промяна в длъжностните характеристики и нови 

позиции) 

 Наемане на още ключови консултанти към ЗУП (например, Експерт учебни 

материали и Специалист партньорства) 

 Приемане на Стратегия за устойчивост на програмата 


