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Програма „Глоб@лни библиотеки-България” 

Отчет до Управителния съвет за 2010 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. 

 

Стратегически приоритети за 2011 г.: 

В средата на 2011 г. програмата навлиза в своята трета година на осъществяване. През 

2010 г. се изграждаше програмната инфраструктура: идентифициране на библиотеки – 

партньори и доставка/инсталиране на ИКТ оборудване. Към февруари 2011 г. са избрани 

807 целеви библиотеки и е доставено ИКТ оборудване за потребителите в 455 от тях.  

През 2011 г. фокусът на програмата ще бъдат обучението на библиотекари и 

внедряването на нови услуги, които библиотеките да предоставят на гражданите и 

местните общности. Очаква се броят на библиотеките, включени в програмата, да 

достигне планирания брой от 900. 

До края на 2011 г. всички 900 библиотеки ще имат инсталирани компютри с достъп до 

интернет, мултифункционални устройства и периферна техника за ползване от 

гражданите. Обучителната програма за библиотекари (планирана да обхване 3000 

библиотекари в четири тематични направления за периода 2011 – 2013 г.) ще стартира 

през м. март 2011 г. До м. юли 2011 г. се очаква около 900 библиотекари да бъдат 

обучени по Направление 1 - ИКТ умения.  

Пилотното обучение по Направления 2 - Организация и управление на работата в 

обществената библиотека, 3 - Услуги в модерната библиотека и 4 - Общуване с 

потребители и общности ще обхване 450 библиотекари в периода май-юли 2011 г. През 

м. септември 2011 г. ще стартира редовната програма за обучение на библиотекари.  
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Очаква се през 2011 г. 800 библиотеки от цялата страна да предоставят свободен достъп 

до услуги, основани на ИКТ и интернет, за своите потребители. Екипът на програмата 

ще подкрепя библиотеките в областите застъпничество, фондонабиране, партньорства и 

иновативни услуги.  

 

Целеви библиотеки по Етап 2009 и Етап 2010  

 

 Избор на целеви библиотеки по Етап 2010 

 

Кампанията за избор на целеви библиотеки по Етап 2010 стартира на 1 март 2010 год. До 

крайния срок - 14 април 2010 г. - бяха получени кандидатури на 740 библиотеки от 241 

общини. УС на програмата одобри списък с 352 библиотеки от 193 общини за включване 

в програмата.  

 

Библиотеките, кандидатствали и по двата етапа, са 319, а уникалните кандидатури по Етап 

2010 са 421. По Етап 2010 кандидатури не са подали 50 общини, като 4 от тях - Аврен, 

Бобовдол, Невестино и Драгоман - не са кандидатствали за включване и по Етап 2009.  

 

Етап 2009 Етап 2010 

Общо  

за двата 

етапа 
Брой 

подадени 

кандидатури 

Брой 

общини 

Одобрени 

кандидатури 

Брой 

общини 

Брой 

подадени 

кандидатури 

Брой 

общини 

Одобрени 

кандидатури 

Брой 

общини 

Одобрени 

кандидатури 

840 245 455 234 740 241 352 193 807 

 

След двата етапа, в програмата не са включени библиотеки от 8 общини: Аврен (обл. 

Варна), Елена (обл. Велико Търново), Бобов дол, Невестино и Трекляно (обл. Кюстендил), 

Драгоман и Годеч (София-област) и Опака (обл. Търговище). 

 

 Споразумения за сътрудничество за целеви библиотеки - Етапи 2009 и 2010  

 

Всички 455 библиотеки по Етап 2009 са с подписани споразумения за сътрудничество, 

като 452 са с четиристранни споразумения, а 3 са с тристранни споразумения (община 

Антоново, област Търговище; община Бяла, област Русе; квартал Коматево, Пловдив).  

 

От одобрените 352 библиотеки по Етап 2010 подписани споразумения за сътрудничество 

се очаква да имат 350 библиотеки. Две библиотеки (с. Зглаве, община Пордим, област 

Плевен; с. Бабяк, община Белица, област Благоевград) няма да бъдат включени в 

програмата, тъй като общините са отказали да подпишат споразуменията.  
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Етап 2009 Етап 2010 
Одобрени кандидатури Подписани споразумения Одобрени кандидатури Подписани споразумения 

455 455 352 350 

 

 Проверен достъп до интернет и вътрешна електронна инфраструктура в 

целевите библиотеки по Етап 2009 
 

Първата проверка на готовността на библиотеките от Етап 2009 беше проведена през м. 

юли 2010 г. Обобщени резултати: 

 
Извършена проверка към м. юли 2010 Брой  

готови 
библиотеки 

% готови библиотеки от всички 455 целеви  

по Етап 2009 

1. Електричество 141 31% 

2. Интернет 394 87% 

3. Локална мрежа 89 20% 

4. Ремонтирани помещения 429 94% 

5. Подходящо отопление / климатизация 392 86% 

6. Бюра и столове 400 88% 

Изпълнили всички условия (1-6) 50 11% 

 

Втората проверка на готовността на целевите библиотеки по Етап 2009, проведена през м. 

ноември 2010, установи, че няма основание за отлагане на доставките и инсталирането на 

ИКТ оборудването в нито една библиотека по Етап 2009.  

 

ИКТ компонент  

 

Българската фирма СТЕМО ООД спечели международния търг за доставка, инсталация и 

хардуеърна поддръжка на ИКТ оборудване (8286 компютъра, сървъри, 

мултифункционални устройства и др. периферна техника) за 900-те целеви библиотеки. В 

търга участваха шест фирми. Към 31 януари 2011 г. 100% от доставената техника (4937 

компютъра, сървъри, мултифункционални устройства и др.) е инсталирана във всички 455 

библиотеки по Етап 2009.  

 

Резюме на дейностите по ИКТ компонента през 2010 г.: 

Дата                                                   Дейност 

23.03.2010 Публикувана покана за участие в международен търг за доставка, инсталация  

и хардуеърна поддръжка на ИКТ оборудване за целевите библиотеки 

23.04.2010 Отваряне на офертите 
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27.05.2010 Доклад на оценителната комисия изпратен в централата на ПРООН 

07. 2010 TechSoup доставя 15 297 лицензи за софтуерни продукти на Майкрософт 

01.10.2010 Подписан договор с избрания доставчик: фирма СТЕМО ООД 

15.11.2010 Начало на доставките и инсталациите на ИКТ оборудване - Етап 2009  

03.12.2010 Край на доставките - Етап 2009  

31.01.2011 Край на инсталациите на ИКТ оборудване - Етап 2009 

 

 Регионални ИТ специалисти 

 

На 15 февруари 2010 г. бе обявен конкурс за набиране на кандидатури за регионални ИТ 

специалисти по програмата. Към 1 март 2010 г. бяха получени 274 кандидатури. Договори 

за 2010 г. са сключени с 31 регионални ИТ специалисти. 

 

Обучение на библиотекари 

 

В голямата си част подготовката на обучението за библиотекари беше извършена в 

периода септември 2009 – септември 2010 г. и включи:  

 

 разработване на Карта на знанията и уменията на библиотекарите от 

обществените библиотеки – 4 тематични направления;  

 първоначален избор на ключови обучители по програмата – библиотечни и 

небиблиотечни експерти;  

 разработване на програма за обучение на библиотекари с модули, теми и 

ориентировъчен хорариум – въз основа на Картата на знанията и уменията;  

 подготовка на обучителни материали по 4-те тематични направления – пособия за 

обучителите и пособия за обучаемите;  

 конкурентен подбор на бъдещите обучители по програмата; 

 провеждане на Общо въвеждащо обучение за обучителите по прогарма „Глоб@лни 

библиотеки - България”.  

 

Резюме на дейностите по обучителния компонент през 2010 г.: 

Дата/период Дейност 

7.01.2010  Обявен конкурс за обучители по 4-те тематични направления 

11-12.01.2010 
Среща на ключовите обучители по 4-те тематични направления във 

връзка с разработването на учебните материали 

04.2010 
Разработени първи варианти на учебните материали по 4-те тематични 

направления 
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04-05.2010  
Идентифицирани 144 обучители по 4-те направления (116 избрани 

обучители + 26 регионални координатори + 2 директори на РБ 

01-30.06.2010 
Избор на ключови обучители за въвеждащото обучение на обучители и 

подготовка на обучението 

07-11.07.2010  

14-18.07.2010 
Общо въвеждащо обучение за всички обучители 

09.2010  
Разработени завършени версии на учебните материали по 4-те 

тематични направления 

10.2010 
Разработена Програма за обучения 2011-2013 и Годишно разписание на 

обученията за 2011 г. 

26.11. 2010 
Програма за обучения 2011-2013 и Годишно разписание за 2011 г. 

одобрени от УС   

29.11 – 3.12. 

2010  

13–17.12. 2010 

Тематично обучение за двете групи обучители по ИКТ (общо 31 

обучители) 

 

Концепцията за обучителни центрове към „Глоб@лни библиотеки – България” беше 

дискутирана в периода февруари – ноември 2010 г. на ниво Регионални координатори, 

Работна група и Управителен съвет. В резултат беше взето решение обучителните бази 

през пилотната фаза на обученията за библиотекари да следват планираното в проектната 

документация. Стандарти за дейност на обучителните центрове към „Глоб@лни 

библиотеки – България” ще бъдат изработени в края на 2011 г., след натрупване на 

практически опит от страна на обучителните бази във връзка с обученията на 

библиотекари и граждани.  

 

Комуникации и застъпничество 

 

През 2010 г. ЗУП участва в 12 срещи и инициативи, организирани от регионалните 

библиотеки (РБ), и подкрепи още 2 събития, посветени на развитието на библиотеките и 

предизвикателствата пред библиотечната общност: 
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Дата Организатор Теми 

 

23 април 2010 
РБ „П.Р.Славейков”, 

В.Търново 
24-часов маратон на четенето 

11 май 2010  РБ „П. Яворов”, Бургас Представяне на обучителната програма  

24 - 25 юни 

2010 

РБ „Захари Княжевски”, 

Стара Загора 

Представяне на предстоящите дейности  

по програмата 

14 септември 

2010 
НБ „Иван Вазов", Пловдив 

Работна среща с представители на 

целевите библиотеки по Етапи 2009 и 

2010 и местните  власти от Област 

Пловдив  

28 септември 

2010 

РБ „Н. Фурнаджиев", 

Пазарджик 

Работна среща с представители на 

целевите библиотеки - Етапи 2009, 2010 

и местните власти от Област Пазарджик 

4 октомври 

2010 

РБ „Проф. Боян Пенев”, 

Разград 

Отбелязване на 140 години библиотечно 

дело в Разград 

6 октомври 

2010 

РБ „Партений Павлович”, 

Силистра 

Национална конференция 

„Библиотеките – споделена 

отговорност”  

14 октомври 

2010 
РБ “Гео Милев”, Монтана 

Работна среща с представители на 

целевите библиотеки - Етапи 2009, 2010 

и местните власти от Област Монтана 

14 - 15 октомври 

2010 

РБ „П.Р.Славейков”, 

В.Търново 

Национална кръгла маса  

„Състояние и перспективи на 

междубиблиотечното заемане в 

България. Международни практики и 

документи” 

28 октомври 

2010  
РБ "Дора Габе", Добрич 

Конференция  "Библиотеката - желан 

партньор" 

28 октомври 

2010  

МОМН, Съвет на ректорите, 

Парламентарната комисия по 

образование, наука и въпроси 

на децата, младежта и спорта 

на 41 НС и Столична община 

Конференция „Е-образование – 

иновации за успешно публично-частно 

партньорство” 

28 октомври 

2010  

Столична община и  

СУ „Св. Климент Охридски” 

Европейски ден на предприемача:  

Иновациите – среща на наука и бизнес в 

столичния град” 

12 ноември 

2010 
НБ „Иван Вазов”, Пловдив Среща с колектива на библиотеката 

17 ноември 

2010 

РБ „П.Р. Славейков”, 

В.Търново и Катедра по 

„Библиотекознание и масови 

комуникации” при ВТУ „Св. 

св. Кирил и Методий 

9-та Национална научна конференция 

„Библиотеки – четене - комуникации” 
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 Информационна кампания  

 

Началото на доставката и инсталирането на ИКТ оборудване по Програма „Глоб@лни 

библиотеки - България” 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. За периода от 

17 ноември до 24 декември 2010 г. броят на печатните публикации в национални 

регионални медии надмина 170. Допълнително към това са репортажите в регионалните 

радиа и телевизии. 

 

 Информационни и рекламни материали  

 

С цел популяризиране на програмата през 2010 г. бяха изготвени информационни и 

рекламни материали: брошура, постер за идентифициране на целевите библиотеки, 

тефтер, стенен календар, химикали, книжка „Как книжката и мишката станали приятели”.  

 

 Портал на програмата  

 

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

източник. Общият брой посещения на портала за 2010 г. е 109 026, от които 66 995 са 

уникални. Средният годишен процент посетители, отворили две или повече страници на 

портала, е 57%.  

 

 Присъствие в социални мрежи 

 

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

и Twitter.  Към 31.01.2011 г. Facebook страницата има над 650 приятели, които 

комуникират средно 590 пъти и правят приблизително 290 публикации месечно. 

 

 Партньорства – 3 за 2010 г. 

 

На 9.11.2010 г. беше подписан Протокол за сътрудничество между РБ „Петър Стъпов”, 

Търговище и Окръжната библиотека на окръг Дъмбовица в град Търговище, Румъния за 

съвместна дейност. Обменът на дигитално съдържание за българската общност в 

Дъмбовица се осъществява с помощта на техниката, дарена на двете библиотеки от 

Фондация „Бил и Мелинда Гейтс" в рамките на „Библионет – Румъния” и „Глоб@лни 

библиотеки - България". 

 

През м. октомври и м. ноември 2010 г. програма „Глоб@лни библиотеки – България” 

стана партньор в конкурса „Дърво с корен" на фондация „Екообщност”, част от 

международния проект „Европейско дърво на годината”.  

 

http://www.glbulgaria.bg/
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През м. декември 2010 г. „Глоб@лни библиотеки - България” бе представена пред 

ръководителите направления на Български червен кръст. Бяха обсъдени възможности за 

партньорства на национално и регионално ниво. 

 

 Проекти / фондонабиране – 4 подадени проекта; 2 спечелени проекта 

 

Програма „Глоб@лни библиотеки - България" в сътрудничество с Центъра за независима 

журналистика спечели финансиране за проект „Библиотеки и журналисти бдят за спазване 

на законите, защита на човешките права и социалното включване” по програма 

МАТРА/КАП на Холандското посолство. Проектът подпомогна сътрудничеството между 

журналисти, регионалните библиотеки във Видин, Шумен и Стара Загора и местните 

общности за спазване на законите и защита на човешките права.  

 

През 2010 г. ЗУП подготви и подаде две проектни предложения: към Центъра за 

международни програми „Мортенсън”, щата Илинойс, САЩ за обучение на български 

библиотекари и към  IFLA по Програма „Изграждане на силни библиотечни асоциации”. 

Те не получиха одобрение от страна на финансиращите организации.  

 

ЗУП разработи проект „Подобряване на работата на общинските администрации по 

мониторинга и контрола върху прилагането на Закона за обществените библиотеки и 

Закона за народните читалища в сътрудничество със заинтересованите страни”, с който 

Национален фонд „Култура” кандидатства за финансиране по Оперативна програма 

„Административен капацитет”. Проектът спечели финансиране в размер на 263 738 лева. 

В процеса на неговото изпълнение ще участват и представители на ЗУП. 

 

Управление на програмата 

 Срещи с регионалните координатори и регионалните ИТ специалисти 

През 2010 година се проведоха 4 срещи с регионалните координатори (РК) и две срещи с 

регионалните ИТ специалисти (РИТС): 

Дата Среща  Теми 

02-04.02.2010  

 

Среща - РК   Работен план 2010 г. 

 Методология за избор на целеви 

библиотеки за Етап 2010 

 Конкретни задачи на регионалните 

координатори  

 ИКТ свързаност и поддръжка на 

оборудването в целевите библиотеки  

 Обучителен компонент на програмата, 

организация на обучението през 

пилотната фаза – 2010 г.  

 План за комуникация и 

застъпничество; Обществен съвет 
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20-21.05.2010  Среща - РИТС  Инструктаж за проверка на 

готовността на библиотеките от Етап 

2009 и Етап 2010 за получаване на 

ИКT оборудването 

02-04.06.2010 Среща – РК  Проекто-списъци с целеви библиотеки 

за Етап 2010 

 Подготовка за тематичните обучения 

за обучители 

 Дарение на софтуер  

 Проверката на готовността на целевите 

библиотеки по Етап 2009 

25-27.10.2010 Среща с РК и РИТС   Предстоящи дейности по доставката, 

инсталацията и приемането на ИКТ 

оборудване 

 

 Звено за управление на програмата 

 

През м. август 2009 г. ЗУП стартира работа по фазата на изпълнение в състав от 20 души. 

От м. юли 2010 г. съставът е 17 души. Очаква се трите вакантни позиции да бъдат 

попълнени през 2011 г. 

 

 Мониторинг и оценка на въздействието на програмата 

 

През февруари 2010 г. бе актуализирана Рамката за планиране и оценка на 

въздействието на програмата. В периода 17 ноември – 13 декември 2010 бе проведено 

базово проучване за оценка на въздействието от агенция ЕСТАТ. Анкетирани са 798 от 

общо 807-те целеви библиотеки по Етап 2009 и Етап 2010. Проведени са също 

национално-представително проучване на пълнолетното население (1001 респондента) и 

национално-представително проучване на децата и младежите между 7 и 18 години (881 

респондента), с цел изследване на информационно-образователните нужди на хората, 

степента на използване на компютри и интернет, връзката с обществените библиотеки.  

 

Дата/период 

 
Дейност 

7.10.2010  Подписан договор за базово проучване за измерване на изходните 

стойности на индикаторите за оценка на въздействието – фирма 

ЕСТАТ 

16.11.2010 Начало на национално-представителните проучвания 

17.11. – 

13.12.2010 

Анкетиране на целевите библиотеки 

7.11.2011 Представни доклади в ЗУП с данни от входящото (базово) проучване 
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 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 

11-16.04.2010 

Хелзинки, 

Финландия 

Годишна среща на екипите, работещи по Инициативата „Глобални 

библиотеки”  

19.05. 2010 

София, България 

Посещение на г-жа Роберта Стивънс, избрана за президент на 

Американската библиотечна асоциация за мандата 2010 - 2011 г. 

25-28.05.2010 

Рига, Латвия 

Работна среща за обмяна на опит и добри практики 

14-18.06.2010 

София, България 

Мониторингово посещение на г-жа Джесика Дор, Зам.-директор на 

"Глобални библиотеки" и г-жа Сири Освалд, Програмен директор 

за България, Румъния и Украйна 

10-15.08.2010 

Гьотеборг, Швеция 

Участие на българска делегация в годишната среща на Световната 

федерация на библиотечните асоциации 

23-24.08.2010 

Сиатъл, САЩ  

Първа работна среща на директорите на програми, финансирани в 

рамките на Инициативата „Глобални библиотеки” 

21–22.09.2010 

Брюксел, Белгия 

Европейски конгрес „Дигитална Европа в обществените 

библиотеки”  

22 – 26.09.2010 

Брюксел, Белгия 

Обучение по застъпничество „Да отворим нова страница” 

02.11.2010 

София, България 

Среща на директори на български и румънски библиотеки – 

участници в 

Програма „Библионет" и Програма „Глоб@лни библиотеки-

България" 

 

8-10.12.2010 

Сиатъл, САЩ   

Първа работна среща на специалистите по обучение от държавите 

– участници в Инициативата „Глобални библиотеки” 

 


