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Консорциум Модерни библиотеки -2
Партньори
РБ “Димитър Талев” гр. Благоевград
РБ “Михалаки Георгиев”, гр.Видин
РБ “Никола Вапцаров” гр. Кърждали
РБ “Емануил Попдимитров” гр. Кюстендил
РБ “Гео Милев” гр. Монтана
РБ Проф. Боян Пенев” гр. Разград
РБ “Партений Павлович” гр.  Силистра
РБ “Петър Стъпов” гр. Търговище
РБ “Георги Раковски” гр. Ямбол



Цели на проекта

•Повишаване квалификацията на персонала в 
малките регионални библиотеки

•Повишаване на обучителния капацитет на 
малките регионални библиотеки 

•Осъвременяване и европеизация на 
управлението и услугите в малките регионални 
библиотеки в България



Основни дейности

•Национална работна среща на членовете на консорциума

•Участие в обучителна програма по „Развитие на услуги в партньорство“ в гр. 
Утрехт Холандия

•Участие в обучителна програма по „Профилиране на библиотеките, оценка на 
потребностите и въвличане на местната общност“ в гр. Утрехт Холандия

•Прилагане на новите знания и опит чрез въвеждане на нови услуги в 
библиотеката

•Регионални обучения с цел споделяне на придобитите знания с библиотеките 
от всеки регион



The Central Library



Изграждане на местни партньорства. 
Работа с доброволци.

•коопериране; 

•съвместни дейности;

•история на библиотечната система;

•библиотечно законодателство;

•развитие и използване на библиотеките; 

•библиотечни сгради. 

БИБЛИОТЕКИ И БИБЛИОТЕЧНА СИСТЕМА



 изцяло ориентирани към потребностите на общностите 
 въведени след широка дискусия на всички нива
 обхващат широк диапазон от целеви групи
 осъществени в партньорство
 изпълнявани в рамките на национални стратегии и програми
 уеб базирани услуги

Услуги по сфера на въздействие:

 образование
 социално включване
 базисни умения за уязвими групи
 личностно развитие

Нови услуги



„Изкуството на четенето“

 къщи на четенето / езикови къщи;
 национални дни за четене на глас; 
 състезания по изразително четене;
 съвместни промоции на холандски книги;
 2016 – година на четенето;
 внедряване в училищата на пакети за четене, съобразени с 

училищните програми.

Широкомащабни национални програми  за 

четене, грамотност и учене през целия живот

„Разчитайте на уменията си!“ - национална програма за 
предотвратяване и борба с неграмотността и насърчаване на четенето, 
грамотността и дигиталните умения. (6 министерства в партньорство)



Изграждане на местни партньорства. 
Работа с доброволци.



снимки от библиотеката, разходката и пазара на лалетата.

Изграждане на местни партньорства. 
Работа с доброволци.



Услугата Адаптирано четене

Библиотечната служба за незрящи и хора с увредено зрение е изцяло 

вградена в обществената библиотека.

Целевата група:

 слепи или хора с увредено зрение (300 000);

 с дислексия (400-700 000); 

 хора, които не могат да се справят с "нормална" книга поради 

недъгавост. 

Броят на читатели на адаптирано четене са 41 000 (50% дислексици и 33%> 

65 години) 

Цялостните интегрирани услуги имат едно гише за потребителите: 

Bibliotheekservice Passend Lezen (BPL)



Услуги за имигранти -

езикови, дигитални, социални умения

“Език за живота” - Taal voor het Leven Национален проект в 12
провинции: с помоща на учители по холандски език - доброволци,
обучават имигранти. Те посещават заедно различни интституции -
една от тях е библиотеката.

“Живей и се учи (Leef en Leer)” - проект в Амстердам - подобен е на
«Език за живота». Създаден от общината в Амстердам, ETV -
образователна телевизия, Столична библиотека Амстердам и AT5 -
амстердамски телевизионен канал- езикови програми, компютърно
обучение, интеграция в холандското общество, търсене на работа и
др.

“Езикова къща и Езиков компас”: в провинция Хелдерланд -
доброволци пенсионирани учители по холандски, дават съвет на
имигранти за езиковото им обучение и посещават различни
институции заедно.
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Partnerships and networking



“Къща” за култура в Армсфорт –
библиотека, изложбена зала, исторически 

архив, училище по изкуствата



Обществен център в Арнхем –
библиотека, културно-исторически

център, арт център и колеж



ERASMUS ПОСЛЕДОВАТЕЛИ





Изводи и обобщения

Услуги:

 Насочени към потребностите;

 Осъществени в широко партньорство;

 Иновативни;

 Устойчиви- проследява се тяхната 
ефективност и развитие ;

 Създават добавената стойност на 
библиотеката.



DESIGN THINKING
PUBLIC  LIBRARY “PARTENIY PAVLOVICH”



ЖАНРОВИ СИМВОЛИ
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ”

БИОГРАФИЧНИ

РОМАНИ

КНИГИ ЗА

ВЕЛИКДЕН

ПРИКАЗКИ

ФЕНТЪЗИКНИГИ ЗА

КОЛЕДА

КРИМИНАЛНИ

РОМАНИ

ТРИЛЪРИ

РОМАНИ ЗА

КУЛИНАРИ





Подготовка и организация 
на 

„Мама кафе“ 



Благодаря за вниманието!

Спаска Тарандова

Изпълнителен директор
Фондация Глобални библиотеки – България
Координатор на проекта
starandova@glbulgaria.net
Tel.:+3598922219360
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