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РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА ОТ 
ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО 
ОБУЧЕНИЕ НА БИБЛИОТЕКАРИ - 
ОРГАНИЗАТОРИ, ОБСЛУЖВАЩИ 
МАЛКИТЕ ОБЩИНИ

Изпълнител:
Специализирано висше училище по
библиотекознание и информационни 
технологии (СВУБИТ)

Настоящата публикация е изготвена 
със съдействието на Европейския съюз. 
Отговорност за съдържанието на тази 
публикация носи единствено  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.

Специализирано висше училище по
библиотекознание и информационни 
технологии (СВУБИТ)
http://www.svubit.org/ 

Партньори:

Асоциация на университетските 
библиотеки
http://aub-bg.org/ 

Сдружение на софийските народни 
читалища

1784 София
бул. „Цариградско шосе“ № 119
СВУБИТ
тел. (+359 2) 971 80 68

Проектът се съфинансира от Европейския 
съюз по Програма ФАР, проект “Развитие 

на човешките ресурси и насърчаване 
на заетостта” (фаза 2) и бюджета на 

Република България.За допълнителна информация:



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

продължаващо обучение на библиотекари - 
организатори, обслужващи малките общини“

Място на изпълнение:
Специализирано висше училище по• 
библиотекознание и информационни • 
технологии (СВУБИТ) – Център за 
продължаващо обучение (ЦПО)
Читалище „Развитие“ - гр. Елхово• 
Читалище „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Дулово• 
Читалище „Развитие“ - гр. Дряново• 

Цели на проекта
Основната цел на проекта е да допринесе за прак-
тическото и качественото приложение на профе-
сионалната квалификация на активно търсещи 
работа лица в новия контекст на членството на 
България в ЕС, при съблюдаване на съответстви-
ето между придобитата квалификация и изисква-
нията на националния и европейския трудов па-
зар. Това ще бъде постигнато посредством: 

развитие на мрежа от центро-• 
ве за продължаващо обучение 
на възрастни, разположени в 
близост до местните общини 
и съобразени с възникналите 
потребности на гражданите за 
търсене на работа и инфор-
мация, отнасящи се до новата 
ситуация в България;

използване на съществуваща-• 
та инфраструктура, възмож-
ностите за работа, капацитета 
на покриващите цялата стра-
на мрежа от читалища, които 
съчетават в себе си публична 
библиотека, образователен и 
културно - обществен център;

организиране на продължава-• 
що обучение от СВУБИТ, съв-
местно с Асоциацията на уни-
верситетските библиотеки.

Основни дейности и резултати
Важна дейност на проекта е осигуряването на 
продължаващо обучение за библиотекари-орга-
низатори от групите на безработните и активно 
търсещи работа лица в Бюрата по труда в малки-
те населени места на общините в Дулово (Силис-
тренско), Елхово (Ямболско), Дряново и в заоби-
калящите град София села.

Изпълняват се следните задачи: разработване на 
учебна програма (11 учебни дисциплини и прак-
тика), издаване на учебни пособия (3 сборника) 
и провеждане на обучение за “библиотекари- 
организатори”.

По проекта с необходимия хардуер и софтуер се 
оборудват учебни зали в СВУБИТ (София), Елхо-
во и Дулово, както и се комплектува малка ко-
лекция от образователни материали и полезна 
литература.

Постиженията от проекта се разпрос-
траняват и сред мрежата от читали-
ща в София на семинар, организи-
ран съвместно със Сдружението на 
софийските народни читалища.

Целева група
Безработни и активно търсещи работа лица в Бю-
рата по труда в малките населени места на об-
щините в Дулово, Елхово, Дряново и в заобика-
лящите град София села.

Бенефициенти
В обучението за „библиотекар-организатор“ се 
включиха 50 обучаеми, сред които: 11 са на въз-
раст до 29 години, а 39 са на възраст до 50 годи-
ни; 30 са с висше образование, а 20 са със средно 
образование; двама курсисти са с увреждания.

Актуална информация за проекта „Развитие на 
мрежа от центрове за продължаващо обучение 
на библиотекари-организатори, обслужващи 
малките общини“ можете да следите в неговия 
сайт: http://llc.svubit.org.

Ръководител на проекта:
дикн Стоян Денчев – Ректор на СВУБИТ


