ПРОГРАМА „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ” В ОБЛАСТ ПЕРНИК
По програма „Глобални библиотеки – България” в Област Перник са включени
РБ „Светослав Минков” и 22 читалищни библиотеки. Това стана поетапно,
както следва:
 първи етап 2009 г. РБ „Светослав Минков” и 8 читалищни
библиотеки
 втори етап 2010 г. 11 читалищни библиотеки
 трети етап 2011 г. 3 читалищни библиотеки
Благодарение на програмата в одобрените библиотеки бяха инсталирани общо
127
настолни
компютъра,
5
лаптопа,
3
цветни
принтера,
25
мултифункционални устройства/ принтер, копир, скенер/ и 22
мултимедийни проектора. Общата стойност на дареното ИКТ оборудване е
87800 щатски долара или приблизително 131 хиляди лева.
След края на третия етап от програмата картината на съотношението на броя
регистрирани читалища в Област Перник към включените в програмата
читалищни библиотеки в абсолютни цифри е следното:
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Проведени са 5 обучителни курса с по 52 курсисти по „Информационни и
комуникационни технологии”. По програмата през 2011 г., с участието освен на
библиотекари и на читалищни секретари, са проведени обучения и в други
направления по различни теми:
„Застъпничество и управление на проектен цикъл” – обучени 20
курсисти
„Управление на обществените библиотеки” – обучени 10 курсисти
И през 2012 г. продължава обучението по Програмата. В тези обучения ще
бъдат включени почти всички библиотекари, в това число и тези извън
целевите библиотеки по програмата, както и голяма част от читалищните
секретари. Обученията по Програма „Глобални библиотеки – България” ще
продължат до 2013г
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРОГРАМА „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ”
Програма „Глоб@лни библиотеки - България" е съвместна инициатива на
Министерство на културата и Програмата на ООН за развитие. Инициативата
се финансира чрез субсидия в размер на 15 милиона щ.д. от Фондация „Бил и
Мелинда Гейтс".
„Глоб@лни библиотеки - България" цели да улесни достъпа до информация,
знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез
мрежата на обществените библиотеки. Програмата се стреми в рамките на пет
години да повиши степента на използване на библиотеките в цялата страна и
да помогне на българските граждани да се приобщят към глобалното
информационно общество.
За успешното постигане на устойчиви резултати Програма „Глоб@лни
библиотеки - България" разчита на съвместните усилия на правителството,
местните власти и неправителствения сектор.
Чрез съвместни усилия на местните общности и ключовите партньори
програмата насърчава модернизирането на обществените библиотеки в
България и способства за изграждане на техния нов облик на библиотеки,
предоставящи безплатен пакет от услуги за посетителите: компютри и достъп
до интернет, онлайн информация, електронно съдържание от местно
значение, обучения по компютърна и информационна грамотност,
реализиране на проекти за общността, пространство за работа и провеждане на
общностни събития, решения за нуждите на специфични целеви групи (деца,
безработни, предприемачи и т.н.), а също приятна физическа среда и
ориентирани към потребителя библиотекари.
Инициативата „Глобални библиотеки" на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс"
работи за отваряне на света от знания, информация и възможности за повече
хора. Бидейки част от Програмата за глобално развитие на фондацията,
"Глобални библиотеки" работи в страни, които са доказали необходимост и
готовност да подпомогнат обществените библиотеки за предоставяне на
свободен достъп до компютри и интернет, както и обучения за пълноценно
използване на тези средства.
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