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Лидерство и застъпничество за библиотеките 

 

Национално ниво 

• Срещи в Народното събрание 

• Участие в работни групи в Министерство на културата 

• Национални кампании 

  

  

 



Национална библиотечна седмица 

2015 Библиотеките място за 
учене през целия живот 

2017 Библиотеките в подкрепа 
на устойчивото развитие 



2016 - Кампания „Чети с мен“ с участието на 
нидерландската принцеса Лаурентин  



Национален форум “Библиотеките 
днес” 



Застъпничество за библиотеките 

Среща с министър Стоянович, 2013 г. 



Застъпничество за библиотеките 



Кампания Зелени библиотеки 



  Застъпничество за библиотеките 



     Лидерство и застъпничество  за библиотеките 

  

Международна дейност 

• ИФЛА 

• ЕБЛИДА 

• Публични библиотеки 2020 

  

 



Конгрес на ИФЛА, Милано 2016  



 
ИФЛА, Президентска среща, Истанбул 2015 



 
Програма Глобални библиотеки 

България 2008-2013 

  

• Първо посещение 2006 г. 

• Подготвителна фаза 2008 г.  

• Проект „Българските библиотеки – място за 
достъп до информация и комуникация за всеки” 
2009-2013 

 



Среща на УС на ББИА с Марта Чо и 
Сири Осуалд, 8 март 2006 



913        
Библиотеки 

 

911 населени 
места 

 

 

260 общини  
98.5% от територията 
на страната 

 
 
   
   

Проект „Българските библиотеки – място за достъп до информация 
и комуникация за всеки” 2009-2013 



13 942 единици оборудване  

4 935 точки  
за безплатен достъп до 
интернет 

 
39 обучителни центъра 

 
3 740 обучени библиотекари в помощ на 
потребителите 

Проект „Българските библиотеки – място за достъп до информация 
и комуникация за всеки” 2009-2013 



Фондация Глобални библиотеки - България  
 

Мисия  



Развиваме 

иновативни 

библиотечни услуги 

Какво правим ние 

Поддържаме  ИКТ 

оборудването  

Обучения за 

библиотечни 

специалисти 

Photo: Dokk1, Aarhus 

Denmark 



Търсим публично 

финансиране 

Как го правим 

Проектна дейност 

Търсим донори 

и партньори 

Кампании за фондонабиране 



Текущи проекти 
 

Програма Еразъм, КА2 
"БИБЛИО /Biblio/" - повишаване на дигиталните умения и 
компетентности на библиотекари в Европа 

 Обучение за бъдещето (TEACH FOR FUTURE) 

Финансова грамотност в обществените библиотеки 

Програма ИНТЕРЕГ Румъния-България 
Писмени съкровища по Долен Дунав  

https://www.glbulgaria.bg/bg/node/35271
https://www.glbulgaria.bg/bg/node/35271
https://www.glbulgaria.bg/bg/node/35271
https://www.glbulgaria.bg/bg/node/35271
https://www.glbulgaria.bg/bg/node/35271
https://www.glbulgaria.bg/bg/node/35271
https://www.glbulgaria.bg/bg/node/35271
https://www.glbulgaria.bg/bg/node/35271
https://www.glbulgaria.bg/bg/node/35271


Кампания - Пътят към библиотеката 



Code week /Генерация Код 



Национален форум Библиотеките днес, 2017  

С колеги от AfLIA /African Library & Information Associations and Institutions/   



 
С поглед в бъдещето 

 



  
Благодаря за вниманието! 

 
 

         

   

Въпроси? 
 

 

   
Спаска Тарандова 

Изпълнителен директор 

starandova@glbulgaria.net 

+359892219360  
 

 
  

mailto:stsrsndova@glbulgaria.net

