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Наименование на проекта:
„Преустройство и модернизация на библиотеката и
осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания при
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” –
Варна”
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Описание на проекта:
Цели на проекта:
Обща цел на проекта: Общата цел на проектното предложение е да
се осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура в
МУ - Варна, а именно: да се подобри качеството на учебния,
преподавателския и научно-изследователския процес, да се
оптимизира работната и информационна среда, съобразена с
нарастващите специфични нужди на студентите и преподавателите по
медицина, дентална медицина, фармация и обществено
здравеопазване, да се осигури гарантиран бърз пълнотекстов
свободен достъп до знанията и ресурсите, съхранявани в
библиотеката, да се осигури достъпна среда за хората с увреждания.
В съвременното общество обменът на информация и знания е ключов
елемент в човешкото развитие. Модернизирането на
информационното обслужване в съвременните европейски
библиотеки поставя високи изисквания към българските университети
и ги поставя пред неизбежното очакване от тях да осигурят
качествени електронни ресурси и технологии в осъществяването на
своята дейност.
Постигането на тази цел ще позволи университетските библиотеки да
се превърнат в инструмент за сериозна образователна, научна и
изследователска дейност, което от своя страна, обогатено с
възможността за достъп и интеграция на хора в неравностойно
положение ще позволи устойчиво развитие на човешкия потенциал за
иновативни дейности от страна на образователни, научни и социални
организации. /подробно/
Дейности по проекта:
Дейност 1:     Организация и управление на проекта /подробно/
Дейност 2:     Осигуряване публичност на проекта /подробно/
Дейност 3:     Извършване на строително-монтажни работи на
университетската библиотека с прилежащите читални, хранилища,
технологичен център и санитарни възли за хора с увреждания – в
сградата на Ректората, Филиал 1: Медицински колеж и Филиал 2:
УМБАЛ. /подробно/
Дейност 4:     Доставка на хардуер и софтуер за създаване на
електронна библиотека в МУ Варна и филиалите /подробно/
Дейност 5:     Одит и последваща оценка на проекта /подробно/
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Проектът се финансира от
Европейския фонд за
регионално развитие и от
държавния бюджет на
Република България
Министерство на регионалното
развитие и благоустройството
Оперативна програма
„Регионално развитие” 20072013
Операция 1.1: "Социална
инфраструктура"
Бюджетна линия:
БBG161PO001/1.1-07/2009
„Подкрепа за осигуряване на
подходяща и рентабилна
инфраструктура на висшите
училища в градските
агломерации”
Място на
изпълнение на
проекта:
Североизточен
район, област
Варна, община
Варна, Медицински
университет Варна
Продължителност на проекта:
24 месеца
Източници на финансиране на
проекта:
Общ бюджет на проекта:
1 718 997.17 лв., от които:
Безвъзмездна финансова помощ
от ОПРР:
1 461 147.59 лв.
Национално съфинансиране:
171 899.71 лв.
Собствен принос:
85 949.87 лв.

