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Международен проект 

 Европейска програма Еразъм+

 Направление „Образование за възрастни“ 

 Продължителност 30 месеца, 

 2019-2021 година 

 Вдъхновен от полска програма за финансова грамотност



Партньори

 Фондация за развитие на информационното общество (FRSI) 
водеща организация, Варшава, Полша

 Фондация „Глобални библиотеки“ – София, България

 Национална библиотека на Словения – Любляна (NUK)

 Регионална библиотека „Овид Денсусиану“ – Дева, Румъния



Финансовата грамотност е:   

 „Комбинация от знания и умения, които помагат на хората да
разбират съществуващите финансови възможност и рискове, 
които ги направляват при вземането на съзнателни и 
рационални решения, при използването на съвременни
финансови продукти и при търсене на помощ или съвет“. 

(OECD)

 България е една от страните в ЕС с най-ниска финансова 
грамотност на населението



Защо библиотеките? 

 Библиотеките са достъпни; 

 Библиотеките предлагат безплатно обучение; 

 Библиотеките са част от образованието през целия живот; 

 Библиотеките са наблизо; 

 Библиотеките са много:

 Над 3000 в България

 Над 8200 в Полша

 Около 3000 в Румъния

 58 библиотеки и 269 места за заемане в Словения



Основни цели

 Развитие капацитета на обществените библиотеки за 
предоставяне на обучения по финансова грамотност на 
населението; 

 Разработване на обучителна програма по финансова 
грамотност за възрастни, която може да бъде реализирана 
във всяка заинтересована библиотека от обучени и 
сертифицирани за целта библиотечни служители; 

 Подобряване качеството на живот на вързастните хора чрез 
равитие на ключови компетентности, необходими през 21 
век; 



Целеви групи 

 Основна целева група – библиотекарите като обучители на 
вързастни; 

 Приоритетно в селските региони; 

 Непреки ползватели – всички възрастни потребители на 
библиотечни услуги в страната; 

 Приоритетно за потребители над 50 години; 



Планирани дейности

1. Преглед на съществуващите програми

2. Обучителна програма за обучители

3. Обучителна програма за потребители

4. Платформа за обучение по финансова грамотност

5. Модел за преподаване на финансова грамотност в 
обществените библиотеки



Реализирани дейности 

1. Проучване на съществуващите програми/обучения по 
финансова грамотност в библиотеките на страните партньори:

БЪЛГАРИЯ - 233 библиотеки

- 12 са провели обучени по финансова грамотност

- само 1 библиотека има ежегодна програма 

- всички, библиотеки, които са реализирали поне едно 
обучение, искат да продължат и надградят своите умения; 

- 88% от тези, които не са правили подобни обучения са заявили 
желание да бъдат обучени 



Реализирани дейности 

2. Създадена обучителна платформа 

https://finlit.eu/edu/

https://finlit.eu/edu/


Текущи дейности 

3. Обучителна програма за обучители

4. Обучителна програма за възрастни хора



Какво предстои 

 Обучение на библиотекари във всяка от страните как да 
използват платформата 

 Модел за преподаване на финансова грамотност в 
обществените библиотеки



Очаквани резултати 

 Иновативна е-платформа на 4 езика; 

 Образователна програма по финансова грамотност; 

 Обучени библиотекари – 20 за всяка страна; 

 Проведени семинари и уебинари – 3 за всяка страна; 

 Обмяна на опит между библиотекари от участващите страни; 

 Повишен капацитет на обществените библиотеки; 

 Развити партньорства между страните; 

 Принос в развитието на стратегията за финансова грамотност 
на населението; 



Информация за проекта 

www.glbulgaria.bg

https://finlit.eu/edu/

http://www.glbulgaria.bg/
https://finlit.eu/edu/


Благодаря за вниманието!

Елка Златева
Координатор на проекта 


