
  ПРОГРАМА „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ” 

Във връзка с желаното стартиране на Програма “Глобални библиотеки - България“ 
екипът на "Глобални библиотеки - България" има удоволствието да Ви поканят на 
работна среща за запознаване с програмата. 

Водена от убеждението, че достъпът до Интернет променя живота на хората за добро, 
Фондация "Бил и Мелинда Гейтс" създава инициативата „Глобални библиотеки”, за да 
помогне на хората в много страни по света да получат достъп до компютри, Интернет и 
обучение.

Планирано е програма "Глобални библиотеки - България" да продължи четири години 
и  половина.  Ключови  партньори  по  програмата  са:  Министерство  на  културата, 
Национално сдружение на общините в Република България, Българска библиотечно-
информационна  асоциация,  Държавна  агенция  по  информационни  технологии  и 
съобщения и Програма на ООН за развитие. 

Основна цел на програмата ще бъде максимален брой български граждани да получат 
лесен  и  безплатен  достъп  до  информация  и  услуги  в  Интернет  чрез  мрежата  на 
българските обществени библиотеки. Предвижда се по програмата да бъде осигурено 
ИКТ оборудване и Интернет достъп за посетителите в 900 обществени библиотеки в 
големи  и  малки  градове  и  села.  Чрез  мобилизиране  на  допълнителни  средства 
програмата ще се стреми да обхване още 700 библиотеки, отговарящи на критериите 
за включване.  Близо 3 000 библиотекари ще бъдат обучени в компютърни умения, 
нови услуги и библиотечен мениджмънт.

Срещата ще събере на едно място  библиотекари от регионалната, градски/общински 
читалищни библиотеки,   представители на читалищните настоятелства и общинските 
администрации  от  цялата  област,   и  екипа  на  Програмата.  Ще  бъдат  обсъдени 
дългосрочните  ползи,  отговорностите  и  предизвикателствата  при  изпълнението  на 
предстоящата програма, както и ангажиментите на местната власт и партньори. Освен 
това,  екипът  на  Програмата  ще  даде  подробно  разяснение  по  процедурата  за 
кандидатстване и избор на целеви библиотеки за 2009г. 

Срещата ще се състои на 08.06.2009г. в гр. Варна в зала „Пленарна“- Община Варна

Разчитаме на Вашето присъствие на срещата и Ви каним на коктейл!

Разходите по вашето пътуване с междуградски транспорт се поема от Програмата. 

С уважение,        

Трендафил Меретев
Ръководител на Програма „Глобални библиотеки”



Работна среща с библиотекари и представители  на читалищните настоятелства 
и общинските администрации

Програма

10:30 – 10:45 Откриване на срещата

10:45 – 11:15 Представяне на програма „Глобални библиотеки България”  - цели 
           основни дейности на програмата

11:15 – 11:45 Процедура за избор на целеви библиотеки

11:45 – 12:05 Кафе-пауза

12:05 – 12:40 Ангажименти  по програмата на централно и местно ниво

12:40 – 13:30 Дискусия по представените теми и устойчивото развитие на 
програмата

14:00                         Коктейл


