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„Преображенията на Б-пространството“ 
Национален форум  

21-22 март, 2013 г., гр. Варна 
 

 



 

 960 обществени библиотеки в 910 населени места, 681 от 
които са села, са оборудвани с близо 5000 компютъра и 
периферна техника и дават безплатен и свободен достъп 
до интернет, благодарение на програма „Глоб@лни 
библиотеки - България” 

 

 

 www.glbulgaria.bg 
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http://www.glbulgaria.bg/
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 43 целеви библиотеки  

 

 377 единици оборудване (десктопи, лаптопи, принтери, 
мрежови и мултимедийни устройства) на стойност 137 540 
USD 

 

 Дарение на софтуер от Майкрософт  - 691 059 USD 

 

 Проведени 20 Обучения (2011 -2012 г.) 

 

 Обучени 189  библиотекари  
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Област Варна  



 Многокомпонентно обучение за библиотекари – 3012 
библиотекари обучени до края на 2012 г. 
 

 Обучения по ИКТ за граждани, организирани от целевите 
библиотеки)  - 29 291 граждани обучени до края на 2012 г. 

 

 Обучения по ИКТ за хора със специални потребности 
 

 Споразумения за сътрудничество за подпомагане достъпа до 
информация и електронни услуги на гражданите с:  

• Агенция по заетостта  

• Национална агенция по приходите 

• Министерство на здравеопазването  

• Министъра по управление на средствата от Европейски съюз 
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 Организиране на регионални тематични срещи с цел обмяна на опит 
и добри практики между библиотеките, местната власт и партньори. 

 

 Документални филми за програмата: 
http://glbulgaria.bg/bg/node/13002 

 

   Уебинари  - Варна “Здравословен начин на живот и здравословно       

      хранене”  

 

   Модерни Е-услуги за гражданите в библиотеките 
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http://glbulgaria.bg/bg/node/13002


 за 35% от българите (2 564 528 д.) обществената библиотека 
е единственото място, където могат да ползват безплатен 
интернет   

 

 67 % от младежите на възраст 7-17г. (166 953 д.) в малките 
населени места ползват ИКТ в библиотеката  

 

 73% от децата и младежите идват по-често в библиотеката 
заради компютрите  

 

 13% от пълнолетните граждани (249 135 д.) в малките 
населени места ползват ИКТ в библиотеката  

 

 62% от пълнолетните потребители идват по-често в 
библиотеката заради компютрите  
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 33% от пълнолетните потребители общуват онлайн с близки в 
библиотеката   

 

 25% от потребителите ползват информационни услуги за 
здраве и профилактика  

 

 26% от потребителите следят своя социален и здравен статус 
онлайн  
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 21 % от пълнолетните потребители търсят работа през 
интернет  

 

 8% от тях са  намерили работа благодарение на библиотеката 

  

 13% от пълнолетните потребители търсят възможности за 
обучение и квалификация онлайн в библиотеките  

 

 61 % от пълнолетните потребители биха искали да се включат в 
допълнително компютърно обучение   
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 54% от българите (3 956 700 д. ) смятат, че 
обществената библиотека заслужава по-голямо 
финансиране  

 

 65% от българите  (4 909 240 души)  смятат, че 
библиотеките се модернизират и предлагат нови 
електронни  услуги  

 

 http://www.glbulgaria.bg/bg/node/11081 
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http://www.glbulgaria.bg/bg/node/11081
http://www.glbulgaria.bg/bg/node/11081


   Обучения 
 

   Форуми за местно развитие  
 

   Местни срещи  
 

   Уебинари 
 

   Онлайн платформа за обучения 
 

 Усилия за институционално позициониране и осигуряване   
устойчивост на програмата 
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 Цел: Подпомага разработването и предлагането на  
иновативни е-услуги от обществените библиотеки и техните  
партньори на местно ниво 

 

 Планирано финансиране по схемата: 450 000 лева 

 

 Краен срок за подаване на кандидатури: 5 април 2013 г.  

 

 Допустими кандидати: Целеви библиотеки 

 

 Партньорство: Задължително  
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 Малки проекти: 500 – 5000 лева безвъзмездно финансиране 
 

• Кандидатури: Целева библиотека в партньорство с 
организации/институции 

 

 Големи проекти: 5001 – 15 000 лева безвъзмездно финансиране 
 

• Кандидатури: Коалиции от поне 3 целеви библиотеки 
/възможни са и други партньори/ 

 

 За повече информация: www.glbulgaria.bg/bg/node/12918  
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http://www.glbulgaria.bg/bg/node/12918
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 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 960 точки 

В заключение… 



15 

Благодаря за вниманието! 
 
 
 
 
 

Николай Mарков  
Звено за управление на програма  

“Глоб@лни библиотеки - България”  


