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 Инициатива на Фондация “Бил и Мелинда Гейтс”, 
изпълнявана в 14 държави от целия свят 
 

 7 от тях в Европа: България, Латвия, Литва, 
Полша, Румъния, Украйна, Молдова 
 

 “Глобални библиотеки” имат 5 страни-членки на 
ЕС: България, Латвия, Литва, Полша, Румъния 
 
 
 

 
 

 

Инициативата “Глобални библиотеки” 



 Министерство на културата – водеща организация 

       

    

  Програма на ООН за развитие – изпълнителна агенция 

    

    

 Министерство на транспорта,  
информационните технологии и комуникациите 

    

 Национално сдружение на общините в Република България 
  

  

  Българска библиотечно-информационна асоциация 

 

 

 

Ключови партньори от април 2008 до декември 2013 г.: 
 

Програма “Глоб@лни библиотеки - България” 



 

 959 обществени библиотеки, предоставящи 
обществен достъп до компютри и интернет  

 260 общини 

 910 населени места 

 
 

 
 

 

Програма “Глоб@лни библиотеки - България” 
-инфраструктура 
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“Глоб@лни библиотеки - България” - инфраструктура 



Към 31.12.2012 г. са регистрирани: 

  

 8 339 участия на библиотекари в обучения 

58 098 учебни дни за 3 020 библиотекари  

от цялата страна 
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“Глоб@лни библиотеки - България” 
- обучения за библиотекари 



Библиотеките вече не са  

само място за книги 

Библиотеките разработват и 

предоставят иновативни е-услуги: 

онлайн информация за здраве, 

култура, административни услуги на 

правителството, информация за 

работа; обучения и консултации за 

граждани; уебинари по различни 

теми  

“Глоб@лни библиотеки – България”- нов бранд 



“Глоб@лни библиотеки – България”- нов бранд (2) 

 Библиотеките са в дигиталното пространство:  
предоставят свободен и безплатен достъп до ИКТ и интернет за 
потребителите 

 

 Библиотеките са с ново портфолио: 
предоставят свободен и безплатен достъп до онлайн ресурси  
(е-здраве, е-правителство, е-обучение, е-заетост, е-култура) 

 

 Библиотеките имат добавена стойност:  
      те са културни институции,  
но и  
      активни участници в процеса на дигитално включване и  
      социална интеграция,  
      институции за неформално учене 



Глоб@лни библиотеки – България:   
трето място за дигитално включване 



 Рей Олденбург (1989 г.)  
 ...Третото място е различно от дома и 

работното място; то е витално и 
многофункционално; тук хората се 
срещат, събират и общуват 
неформално; то е притегателен център 
за общността… 

Ян Бракмън (2010 г.) 
..Уникално място за достъп до информация, 
култура и за свързване на хората в 
общност... 



16% повече посещения в библиотеките през 2011 в сравнение с 2010 г. 

32% повече посещения в библиотеките в населени места до 2500 жители 

13% повече посещения през 2012 г. в сравнение с 2011 г.  

Въздействие на програмата (1) 



67%   от младежите на възраст oт 7 до 17 г. в малките населени 
 места  ползват ИКТ в библиотеката 

 
 
62%   от пълнолетните потребители идват по-често  

 в библиотеката заради компютрите 
 
 
33%   от пълнолетните потребители общуват онлайн с близки  

 чрез библиотеката 
 
 
21%   от пълнолетните потребители търсят работа онлайн  

 чрез библиотеката  
 
 
  8%    имат нова работа благодарение на библиотеката   
 
 

 

Въздействие на програмата (2) 

Данни: Междинно проучване за оценка на въздействието на програмата, 2012 г.  



Стратегия “Европа 2020” и неформалното учене (1) 

Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж  «Европа 2020» призовава за 

развитието на знания, умения и компетентности за постигане на икономически 

растеж и заетост 

 

 

В две от 7-те водещи инициативи на «Европа 2020»  

„Младежта в движение“ и „Програма за нови умения и работни места“  

се подчертава необходимостта от по-гъвкави модели на обучение, които могат да 

подобрят навлизането и напредването на пазара на труда, да улеснят прехода между 

етапите на работа и учене и да стимулират валидирането на неформалното и 

самостоятелното учене. 

 

 

    Препоръка на Съвета на ЕС от 20 декември 2012 година  
   относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене 



«Неформалното учене означава учене, което се осъществява чрез планирани дейности и 
при наличие на някаква форма на подпомагане на учебния процес. 

 

То може да обхваща програми за придобиване на професионални умения,  
ограмотяване на възрастни и основно образование за преждевременно напусналите 
училище. 

 

Неформалното учене често е под формата на вътрешнофирмени обучения за 
актуализиране и усъвършенстване на уменията на работниците (напр. уменията по 
ИКТ), структурирани онлайн обучения (напр. чрез използване на образователни 
ресурси със свободен достъп), както и курсове, организирани от организации на 
гражданското общество за техни членове, тяхна целева група или за широката 
общественост» 

 

    Препоръка на Съвета на ЕС от 20 декември 2012 година  
   относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене 

Стратегия “Европа 2020” и неформалното учене (2) 



Стратегия “Европа 2020”  
и Глоб@лни библиотеки-България 

 

 

Обществените библиотеки в България могат да се 

включат активно в процеса на предоставяне на 

информация и услуги, чрез които да се постигнат 

целите на Стратегия Европа 2020 

 



 Обществените библиотеки подпомагат и обучават потребителите в компютърни 
умения – ключова компетентност за пазара на труда 

 

 Обществените библиотеки предлагат възможности за неформално обучение –  

ключов елемент в процеса на учене през целия живот  

 

 Свободният достъп до ИКТ, интернет и образователни ресурси става изключително 
важен фактор, за да си активен на пазара на труда, да си мобилен и социално 
приобщен 

 

 

Обществените библиотеки  
и ученето през целия живот 



Данни към 31.12.2012 г.:  
  

    5 015  групови обучения за граждани по ИКТ 

  29 291  граждани обучени по ИКТ   

147 572  индивидуални консултации за библиотечни  потребители 

 
 

 

 

 

 

Неформално обучение в библиотеките 



 Изградена инфраструктура:  
 4935 места за обществен достъп до интернет  
 

 Библиотекари, обучени да предоставят помощ на 
потребителите 
 

 Иновативни услуги за населението, базирани на ИКТ 
 

 Изградена и работеща мрежа с висок потенциал – 
техническа, кадрова и институционална инфраструктура в 
959 точки  

В заключение… 



Повишаване добавената стойност 
на мрежата “Глоб@лни библиотеки - България”   
в осигуряването на достъп до електронни услуги  
и подпомагането на ученето през целия живот,  

дигиталното приобщаване и  
социалната интеграция 

Какво предлагаме? 


