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Фондация Глобални библиотеки - България

Мисия

е да подпомага приобщаването 

на българските граждани към 

глобалното информационно 

общество, да повишава 

качеството им на живот и да 

насърчава гражданското 

участие.



Мрежа на Глобални библиотеки

911градове и села

1008 библиотеки

260 общини

98.5% от територията на страната



Какво правим

•Застъпничество и комуникации

•Набиране на средство

•Повишаване на капацитета на 

мрежата от обществени библиотеки

•Стимулиране на иновациите 



Обучителна платформа



Обучителни програми

2015-2017

190 обучения

2525 обучени библиотекари



Обучителна  платформа

•Библиотекари

•Обучители

•Потребители на библиотеките



Обучителна платформа

Налични курсове за библиотекари

•ИКТ

•Библиотечни услуги

•Административни услуги

•Глобално образование

•Медийна грамотност в семейството



Обучителна платформа

Налични курсове за потребители

•Дигитален маркетинг

•Облачни услуги за МСП

•Защита и поверителност на данните

•Безопасни онлайн транзакции и сътрудничество

(за представители на МСП по проект към МТСП)



Текущи проекти

БИБЛИО – програма Еразъм, КА2

Цел – да разработи и тества нова обучителна програма за 

VET доставчици, която ще е съобразена с ниво 5 на 

Европейската квалификационна рамка/ European 

Qualifications Framework (EQF)



Текущи проекти



проект БИБЛИО

Нови профили на работа в библиотека

•Специалист комуникации и работа с общността

•Отговорник по цифровата трансформация



проект БИБЛИО

Обучителна програма - 465 часа в 40 модула

•Онлайн обучение в МООС – 80 ч.

•Специализиран курс – 405  часа

Смесено обучение 240 ч.

Практика – 165 ч.



Текущи проекти



проект - Финансова грамотност чрез 

библиотеките

Учебни програми по финансова грамотност 

Методология

Обучение на обучители

Финансова грамотност за възрастни

начинаещи – 5 модула

Напреднали – 5 модула



проект - Обучение за бъдещето

Учебни модули 

•Информационни технологии

•Управление на иновациите и мрежовото  

сътрудничество

•Предприемачество и лидерство

5 дена по 8 ч.



Благодаря за вниманието

Спаска Тарандова
Изпълнителен директор
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+359892219360
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