
   

 
Проект: BG 2005/017-353.10-01-3.89 “Развитие на мрежа от центрове за продължаващо 

обучение на библиотекари - организатори, обслужващи малките общини” 
Изпълнител: Специализирано висше училище по 

библиотекознание и информационни технологии (СВУБИТ) 
Партньори: Асоциация на университетските библиотеки и 

Сдружение на софийските народни читалища 
Проектът се съфинансира от ЕС по Програма ФАР – проект “Развитие на човешките ресурси и 

насърчаване на заетостта” (фаза 2) и бюджета на Република България. 
  

27.11.2008 г. 
Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии 

започна осъществяването на проект "Развитие на мрежа от центрове за продължаващо обучение на 
библиотекари - организатори, обслужващи малките общини”. Финансовият принос на ЕС е на 
стойност 57 848 евро. Периодът на реализацията на проекта е едногодишен, с начална дата 1 юни 
2008 г. Партньори са: Асоциацията на университетските библиотеки и Сдружението на софийските 
народни читалища. 

Основната цел на проекта е да допринесе за практическото и качествено приложение на 
професионалната квалификация на активно търсещи работа лица в новия контекст на членството на 
България в ЕС, при съблюдаване на съответствието между придобитата квалификация и 
изискванията на националния и европейския трудов пазар. Това ще бъде постигнато посредством: 
� развитие на мрежа от центрове за продължаващо обучение на възрастни, 
разположени в близост до местните общини и съобразени с възникналите потребности на 
гражданите за търсене на работа и информация, отнасящи се до новата ситуация в България. 
Развитие на Центъра за продължаващо обучение към СВУБИТ (за Северозападен, Югозападен и 
Южен централен регион) и установяване на три местни филиала в Дулово (за Североизточен 
регион), Елхово (за Югоизточен регион) и Дряново (за Северен централен регион). Предвижда се 
закупуване на необходимия хардуер и софтуер и оборудване на учебните зали, както и 
комплектуване на малка библиотечна колекция с образователни материали и с полезна литература. 
� използване на съществуващата инфраструктура, възможностите за работа, капацитета 
на покриващите цялата страна мрежа от читалища, които съчетават в себе си публична библиотека, 
образователен и културно - обществен център; 
� организиране на продължаващо обучение за “библиотекари организатори”, 
обслужващи малките общини, в София (в ЦПО на СВУБИТ) и в читалищата в Дулово, Елхово и 
Дряново от преподаватели от СВУБИТ и експерти от Асоциацията на университетските 
библиотеки. Целева група: общо 50 безработни учители или други активно търсещи работа лица 
(подбрани от Бюрата по труда). Разработване на учебна програма (11 учебни дисциплини и 
практика), на учебни пособия (3 сборника и други образователни материали) и провеждане на 
обучение за “библиотекари-организатори”. Постиженията от обучението ще се разпространяват и 
сред мрежата от читалища в София на семинар, организиран от Сдружението на софийските 
народни читалища. 

В периода 01.06.-01.02.2009 г. се осъществява подготовката за предстоящото обучение: 
разработка на учебни програми, съставителство на сборници и материали, процедури за оборудване 
с техника и софтуер, координация с читалищата и Бюрата по труда за подбор на обучаемите и 
други. Актуална информация за развитието на проекта “Развитие на мрежа от центрове за 
продължаващо обучение на библиотекари - организатори, обслужващи малките общини” ще се 
публикува в неговия сайт, който от месец януари 2009 г. ще бъде достъпен в Интернет.  
За допълнителна информация: д-р Таня Тодорова - PR: ttodorova7@abv.bg , 0898 577 956.  

* 
Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорността за 
съдържанието на тази публикация се носи единствено от Специализираното висше училище по 
библиотекознание и информационни технологии (СВУБИТ) и по никакъв начин не може да се 
счита, че тя отразява становища на Европейския съюз.   

mailto:ttodorova7@abv.bg

