
Фондация „Глобални библиотеки - България” 

Конкурс за проекти – 2018 

 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА  
 

Проектi „Информационно-комуникационна  и финансова грамотност в съвременната 

библиотека“ е реализиран от РБ „Априлов – Палаузов“ - Габрово в партньорство с 

Градска библиотека – Севлиево и библиотека при читалище  „В.Левски- 1922“  - село 

Яворец, обл. Габровска. 

Основната цел на проекта е да Повишаване на информационната, комуникационната 

и финансовата грамотност на потебителите на библиотеката и представители на 

местната общност. 

Целева група на проекта е/са Възрастни потребители на социални, информационни, 

библиотечни и други услуги, предоставяни  чрез  библиотечната организация,  нейните 

служители  и партньори.Библиотечни служители. 

В рамките на проекта е  постигнато/осъществено/направено В периода 1 април – 10 

октомври 2018 г. са проведени общо 7 обучения на библиотекари и граждани плюс  три извън 

планираните с потребители на Дневния център за върастни с увреждания.  

Основните резултати от проекта са Обучени са 10 библиотечни служители за последващо 

обучение на потребителите по финансова грамотност. В Габрово, Севлиево и Яворец са 

обучени 30 граждани на възраст 45+, които са придобили основни познания за разумно 

и успешно разпределение на личните средства, възможностите за инвестиции и 

използване на модерни финансови услуги. Освен това в трите населени места са 

проведени и три обучения на граждани за придобиване на нови знания и 

допълнителни умения за работа със съвременни мобилни устройства (32) .Извън 

планираното са обучени и 15 потребители от Дневен център за върастни с увреждания. 

Този проект надгради капацитета на библиотеката/затвърди мястото на 

библиотеката Библиотеката за пореден път предоставя иновативни услуги според 

потребностите на местната общност. Издигнат е имиджът на библиотеката като 

съвременен информационен, комуникационен, обучителен и обществен център. 

 

След проекта библиотеката/партньорите ще продължат да  

И след приключването на проекта обучените библиотечни служители ще продължат 

обученията на потребители във финансова и информационна грамотност. Ще бъдат 

огранизирани още такива обучения както с граждани, така и с хора от различни организации. 



Чрез споделянето с близки и приятели интересът на гражданите ще нараства и библиотеките 

ще могат да отговорят адекватно на потребностите на местната общност. 

 

 

                                                           
i Резюмето на проекта не бива да надвишава 1,5 страници и се изпраща само в електронен формат 

на projects@glbulgaria.net  
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