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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Фондация „Глобални библиотеки – 

България“ (Фондацията) е създадена през 

2013 г. като неправителствена организация 

в обществена полза. Тя е приемник на 

Програма „Глобални библиотеки – 

България“ и на целите и резултатите на 

Проект „Българските библиотеки – място за 

достъп до информация и комуникация за 

всеки”, изпълняван в периода 2009 – 2013 г. 

с финансиране от Фондация „Бил и 

Мелинда Гейтс“, САЩ.  

При приключването на Програмата към 

края на 2013 г., както и понастоящем, в 

страната има 960 глоб@лни библиотеки, 

предоставящи безплатен достъп до 

компютри и интернет, които покриват 98.5% 

от територията на страната или общо 911 

градове и села в 260 общини.  

Измерванията на въздействието на 

Програмата „Глобални библиотеки – 

България“ върху населението в страната и 

развитието на библиотеките са 

осъществявани регулярно през целия срок 

на програмата – през 2010 г. базова оценка, 

през 2012 г. – междинна оценка, и през 

2013 г. – финална оценка на въздействието.  

Като продължение на тези измервания, 

през 2017 г. Фондацията възлага 

осъществяването на „Преглед на 

съвременното състояние на обществените 

библиотеки“, който включва анализ на 

резултатите от няколко проучвания:  

• Кабинетно проучване (desk research) на 

осъществените през последните 10 

години проучвания в библиотечната 

сфера 

• Представително проучване сред 

обществените библиотеки по метода на 

компютърно асистираното интервю на 

работното място 

• Национално проучване сред 

общинските администрации в страната 

по метода на онлайн анкетата 

• Проучване сред граждани – ползващи и 

неползващи обществени библиотеки, 

по метода на фокус групата (груповата 

дискусия) 

• Проучване сред експерти от 

Министерството на културата, 

Министерството на финансите, шестте 

района на планиране, общински 

администрации и други структури, по 

метода на фокус групата.  

 

Прегледът ще послужи за разработване на 

Стратегия за развитие на обществените 

библиотеки и формиране на адекватни 

политики от страна на изпълнителната и 

местните власти. 

Настоящият доклад е финален за проекта и 

представлява обобщение на резултатите от 

всички проведени проучвания. 
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2. НАЙ-ВАЖНОТО 

Тенденции 

Социалните, технологични и икономически 

промени в последните години поставят 

пред обществата множество предизвика-

телства. Нараства и нуждата от социална 

сигурност, устойчиво развитие и социално 

поведение, базирано на спазването на 

човешките права. В този контекст ролята и 

услугите на библиотеките са поставени под 

въпрос както никога досега. 

Изправени пред предизвикателствата на 

съвременното общество на знанието и 

свързаността, библиотеките трябва да 

развият набор от нови функции и да 

„влязат“ и да бъдат разпознаваеми в нова 

роля – на място за придобиване на знания 

и включване, в пространство за учене, 

творчество, култура и социална 

комуникация. 

Национална политика 

Необходимостта от развитие на 

библиотечната мрежа и промяна в ролята и 

функциите на библиотеките не са отразени 

в актуалната национална политика на 

България, макар това да противоречи на 

европейския стремеж към утвърждаването 

на библиотеките като значим фактор за 

развитие на съвременното общество. 

Библиотеките са засегнати относително 

слабо в националните стратегически 

документи, а подходът към тях не е 

визионерски, по примера на ЕС, а 

технически – предлагане на набор от 

мерки, които не са обвързани с конкретни 

цели за дългосрочно и устойчиво развитие 

на сектора. Неизяснената стратегическа 

роля на библиотеките измества сектора на 

заден план, за сметка на други сфери, в 

които има по-належащи нужди и ясно 

определени приоритети. 

Липсата на цялостна визия на държавата за 

развитието на библиотечния сектор, както и 

липсата на Стратегия за развитието на 

обществените библиотеки, водят до 

невъзможност самите библиотеки да 

разработят индивидуалните си стратегии за 

развитие. По тази причина единствено най-

знаещите, можещите и най-

„отворените“ към новостите библиотекари 

успяват да поведат своите библиотеки по 

правилния път. Тези локални опити, макар и 

успешни към настоящия момент, като цяло 

са неустойчиви, тъй като са крайно 

зависими от волята и амбициите най-често 

на един библиотекар.  

Единствено чрез пътя от общото към 

частното – от формулирането на обща 

визия, мисия и приоритети за библиотеките 

в страната до организиране на работата в 

отделните библиотеки в съответствие с тези 

общи стратегически принципи, е възможно 

да се осигури устойчивост на развитието на 

библиотеките и тяхното модернизиране. 

Нормативна уредба 

Законът за обществените библиотеки е 

несъвършен и допринася за голяма част от 

неуредиците и неяснотите в управлението 

на библиотечната мрежа. Приет през 2009 г. 

без очаквания пакет от стратегии за 

развитие на всички видове библиотеки, ЗОБ 

се възприема като работа „на парче“, която 

не решава проблемите на сектора.  

ЗОБ остава и дълго време на практика 

„осакатен“, тъй като приемането на 

подзаконовата нормативна база, която 

трябва да подпомогне практическата му 

реализация, отнема няколко години вместо 

определения тримесечен срок. Стандартът 



ЕСТАТ | СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ  
ФИНАЛЕН ДОКЛАД 

 

стр. 5 

за библиотечни дейности е приет 6 години 

след закона, а Наредбата за опазването на 

библиотечния фонд в момента на 

влизането си в сила вече е остаряла и 

неприложима в съвременните условия. 

Основен проблем на нормативната уредба 

е липсата на синхрон между Закона за 

обществените библиотеки и Закона за 

народните читалища. Несъответствията 

поставят читалищните библиотеки в сложна 

правна ситуация и затрудняват 

функционирането и финансирането им. В 

резултат възникват и порочни практики, 

които „източват“ и бездруго недостатъчното 

финансиране в сектора (например 

фиктивно поддържане на читалищна 

библиотека с цел получаване на субсидия). 

Финансиране 

Недостатъчното финансиране на 

обществените библиотеки е ключова 

бариера пред развитието им. Макар 

отпусканите средства да се повишават 

бавно през последните 10 години, 

бюджетите, особено на читалищните 

библиотеки, са крайно недостатъчни за 

необходимата модернизация на 

библиотечната услуга. Инвестициите в 

библиотеките обаче са необходими, тъй 

като библиотеки със създадени условия за 

развитие имат по-добър потенциал да 

реализират приходи и затова по-лесно 

договарят по-големи бюджети от 

управляващите ги структури. Те имат и по-

добър проектен капацитет и успяват да 

привлекат и допълнителни приходи под 

формата на проектно финансиране. 

Приблизителният размер на финансирането 

(държавно и общинско) за всички видове 

библиотеки за 2017 г. е около 38.9 млн. лв. 

или около 0.35% от бюджета за 2017 г.  

В периода между 2009 и 2017 г. размерът 

на държавните субсидии за библиотеките 

нараства с около 5-6% годишно. Този ръст 

обаче се неутрализира от нарастването на 

други ключови икономически показатели 

(например минималната работна заплата). 

Очакванията на финансовите и 

икономическите експерти са, че ако 

тенденцията се запази, ситуацията в 

библиотечния сектор ще се влошава, 

независимо от увеличението на средствата. 

Финансирането за читалищните библиотеки 

е под минимума, необходим за 

съществуването им – средно 5 500 лв. 

годишно или 456 лв. на месец. То не само 

не може да обезпечи развитието на 

библиотеката, но не осигурява достойно 

заплащане на труда на библиотекарите.   

Всички видове библиотеки се определят 

като много зависими от държавата. И 

докато читалищните библиотеки смятат, че 

имат нужда от повече „бюджетна“ незави-

симост от читалищата, регионалните и 

общинските са на мнение, че зависимостта 

е предимство. Усещат се опасения от страна 

на големите библиотеки, че при ситуация, в 

която е необходимо да се развиват 

самостоятелно, те няма да се справят.  

Финансовото състояние на библиотеките 

зависи от вида и от големината на 

населеното място, в което се намират. Като 

цяло обаче не се наблюдава балансирано 

развитие – съществуват и двете крайности, 

и то понякога в рамките на една и съща 

община. Най-голям дял от библиотеките в 

лошо и много лошо състояние са 

съсредоточени в по-малките общини – 63% 

от библиотеките в лошо състояние и 93% от 

библиотеките в много лошо състояние са в 

общини с население под 20 000 души. Това 
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са библиотеките, на които трябва да се 

обърне приоритетно внимание.  

Механизмът за подобряване на 

финансовото състояние на библиотеките и 

според общините, и според библиотеките е 

прост – повече средства от държавния и 

общинския бюджет и разнообразяване на 

източниците на приходи.  

Преобладаващата част от общините са на 

мнение, че средствата за библиотеките се 

управляват задоволително и в съответствие 

с поставените от общината приоритети и 

стратегически цели. Като цяло обаче 

изглежда, че системата на финансиране на 

библиотеките вероятно не се познава 

добре от общинските администрации. Би 

било от полза в бъдеще да бъдат 

организирани обучения на тази тема.  

Предвид начина на представяне на данните 

в проучването от 2017 г. може да се 

заключи, че общините срещат значителни 

трудности в систематизирането, 

съхранението и анализа на данните за 

дейността и финансирането на 

библиотеките. Необходимо е да бъде 

разработена и въведена единна система за 

наблюдение и отчитане на дейностите и 

средствата, така че да има яснота по 

отношение на състоянието на 

библиотечния сектор и неговите нужди. 

Сред експертите съществуват колебания 

дали е необходима цялостна реформа на 

механизма на финансиране на 

библиотеките и то не защото се възприема 

като добър, а по-скоро защото 

инициирането на промени в модела, без 

преосмисляне на цялостната стратегическа 

визия за развитието на библиотеките, може 

да навреди, вместо да промени ситуацията 

в положителна насока. 

Все пак експертите смятат, че за 

библиотечния сектор би било от полза 

въвеждането на критерии за финансиране 

на отделните библиотеки, които да се 

базират на оценка на постигнатите 

резултати от библиотечната дейност (ползи 

за потребителите и нивото на 

удовлетвореност). Механизмът на оценка 

на този етап обаче е неясен. 

Необходимо е да се обмисли сериозно 

възможността за оптимизация на мрежата 

от обществени библиотеки чрез закриване 

на неефективните библиотеки. Това ще 

освободи ресурси, които в момента не се 

разходват за библиотечна дейност. 

Възприятия и нужда от промяна 

Изоставането на българските библиотеки от 

съвременните тенденции е видно от 

представите на гражданите за тях. 

Българската библиотека все още често 

възприема като „място за четене и вземане 

на книги“. В съзнанието на хората 

библиотеката е спряла развитието си, а 

бедността във всичките й аспекти (бедност 

на фонда, бедност на оборудването, 

ограничено финансиране, ниски заплати за 

библиотекарите) е белязала цялостното 

възприятие за библиотеката като 

институция.  

Емоционалната връзка с библиотеката в 

градовете, и особено в София, е слаба. По-

силни са връзките в малките населени 

места, но само ако библиотеката работи 

активно и в полза на хората.  

Формираното отношение към библиотеките 

сега е следствие от многогодишни 

неудовлетворени потребности и очаквания 

и трайно неглижиране на нуждите на 

библиотеките от страна на държавата. 

Недоверието във възможностите на 
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обществената библиотека се предава 

между поколенията, вследствие на което в 

съзнанието на някои от децата 

библиотеката вече не съществува като 

източник на информация и знания.  

Съвременното общество изисква 

библиотеките да се развиват, защото има 

нужда от тях. Те трябва да се превърнат в 

уютни места за информация и комуникация 

за всеки, без разлика във възраст, пол, 

етнос или религия. За да бъде 

привлекателна за потребителите, 

библиотеката трябва да предлага 

разнообразие от възможности – както 

библиотечни услуги и широк набор от 

услуги, свързани с технологии, така и услуги 

в подкрепа на общността (вкл. възможности 

за забавление и общуване). 

Необходими са два типа промени: 

материална – подобряване на 

материалната база и условията за 

обслужване на потребителите, обогатяване 

на фонда, оборудване на библиотеките с 

компютри с цел ползване на електронен 

каталог, бази данни и електронни книги и 

други; и съдържателна промяна – в 

цялостната визия и разбиране за 

съвременната библиотека.  

Библиотеките трябва да подсилят ролята си 

в образованието и ученето през целия 

живот, както и да продължават да 

подкрепят процеса на интеграция – както 

на малцинствени, така и на бежански групи.  

Състояние на библиотеките 

Данните от последните 10 години показват, 

че най-значимият фактор за промяната в 

състоянието на обществените библиотеки в 

България е осъществяването на Програма 

„Глобални библиотеки – България“, с 

подкрепата на Фондация „Бил и Мелинда 

Гейтс”, в периода 2009-2013 г. Резултатите 

от Програмата са видни и днес, а 

„глобалните“ библиотеки продължават да 

се развиват устойчиво, с показатели много 

по-добри от тези на библиотеките извън 

Програмата.  

Дефицитите, свързани с липсата на 

пространство, неремонтираните 

помещения и остарялата материална база, 

регистрирани преди старта на Програмата 

обаче, са валидни и днес. Те са сред 

основните бариери за развитието на 

библиотеките.  

За привличане на потребители е 

необходимо както подновяване на 

помещенията – на някои места с 

освежителни, а на други с цялостни 

ремонти, така и отделяне на по-големи 

пространства за развитие на допълнителни 

дейности в библиотеките. Особена нужда 

от подкрепа имат библиотеките извън 

Програмата. Осигуряването на нова 

мебелировка за някои библиотеки е 

препоръчително, а за други – задължително 

(в 47% от библиотеките никога не е правено 

преобзавеждане).  

Дейността на Програма „Глобални 

библиотеки – България“ е довела до 

съществени различия в техническото 

оборудване на библиотеките – през 2017 г. 

под 14% от библиотеките в страната не 

разполагат с нито един компютър, докато 

през 2008 г. този дял е 65%. 

Въпреки че библиотеките извън Програмата 

са положили неимоверни усилия да 

осигурят съвременно обслужване, те имат 

неотложна нужда от допълнителна 

подкрепа за закупуване компютърно 

оборудване – в 28% от тях все още няма 

нито един компютър.  
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Към момента в 82% от библиотеките в 

страната има интернет, но в някои от тях 

той е достъпен само за служители. 

Постигнат е значителен прогрес в 

сравнение с 2008 г., когато в 40% от 

сградите, в които са разположени 

библиотеките има достъп до интернет 

(няма данни колко библиотеки обаче имат 

достъп до интернет). 

През 2008 г. в почти 78% от библиотеките в 

страната няма нито едно компютъризирано 

работно място с интернет за посетители, а в 

47% от библиотеките няма и нито едно 

място за служители. Сега ситуацията е 

коренно различна – в библиотеките, в които 

има интернет, няма компютър, който да не 

е свързан с мрежата. Броят на 

компютъризираните работни места в 

библиотеките с връзка към интернет обаче 

почти не се променя в последните три 

години, което означава, че след 

приключването на Програмата липсва 

последваща подкрепа за оборудване на 

библиотеките. Може да се очаква, че скоро 

„на дневен ред“ ще стои и въпросът с 

остаряващата и/или неработеща техника, 

особено в библиотеките в Програмата, при 

които оборудването вече е на пет и повече 

години. 

Наличните библиотечни ресурси са ключов 

фактор за посещаемостта. Въпреки това, в 

последните десет години няма особена 

промяна в размера на библиотечния фонд. 

Към края на 2016 г. в 22% от библиотеките 

няма нито едно постъпление. Ситуацията се 

е влошила в сравнение с 2008 г., когато 

само в 10% от библиотеките няма нито едно 

постъпление. Това означава, че кризата с 

актуализацията на фонда се задълбочава. 

Библиотечният фонд е съставен основно от 

книги (92%). Дигитализираните ресурси са 

крайно ограничени, което не отговаря на 

нуждите на потребителите.  

Библиотеките в България продължават 

масово не поддържат каталози – 70% нямат 

нито традиционен, нито електронен 

каталог. Делът е много висок и за 

библиотеките от Програма „Глобални 

библиотеки“ – над 57%. Ситуацията е 

променена, но не чувствително през 

последните 10 години – през 2008 г. делът 

на библиотеките без система за 

автоматизация на библиотечните дейности 

е 88%. 

Библиотеката продължава да бъде основно 

място за вземане на книги за вкъщи. 

Независимо от това, средният брой на 

заеманията бавно намалява на годишна 

база при всички видове библиотеки.  

Потреблението на справочни и 

информационни услуги не се отчита по 

надежден начин и затова данните през 

годините са колебливи. Необходимо е да се 

търсят по-добри механизми за отчитане на 

този тип услуги. 

Съществена част от библиотечните услуги са 

обученията и консултациите за 

потребители, особено в библиотеките в 

Програмата. Регионалните библиотеки са 

изключително активни.  

Като цяло обаче повечето библиотеки не се 

отличават с голямо разнообразие от услуги, 

а където ги има, те не представляват особен 

интерес за потребителите. Необходимо е да 

се осигурят по-добри възможности за 

ползване на електронни документи. Все по-

привлекателни за потребителите стават 

културните и други събития в библиотеките, 

отново особено тези в регионалните 

библиотеки. Развитието на услуги, различни 
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от заемането на книги и осигуряването на 

място за четене, се случва основно в 

големите библиотеки, които разполагат с 

повече ресурси. Различията в данните на 

библиотеките в и извън Програма 

„Глобални библиотеки“ показват ясно 

огромното значение на подкрепата 

(финансова, техническа и технологична) за 

успешното развитие на библиотеките. 

Една от ключовите критики към 

библиотеките през годините е, че работят с 

прекалено кратко работно време, което 

обикновено съвпада с работното време на 

ползвателите. Данните показват, че 

единствено регионалните библиотеки 

успяват да осигурят работно време с 

потребители над 50 часа седмично, т.е. 

работят или с удължено работно време, или 

и през уикендите. Ситуацията не е много 

променена в сравнение с 2008 г. 

Потребители 

Макар и ползватели, и неползващи 

библиотечни услуги да смятат, че 

обществената библиотека у нас има 

сериозни дефицити, посещенията в 

библиотеките на национална база са се 

увеличили почти двойно от 2008 г. насам 

(ръст от 86%). В последните три години 

обаче нарастването се забавя – едва 2% в 

периода 2014-2016 г. 

Ръстът в посещаемостта се дължи основно 

на регионалните библиотеки, при които 

увеличението в броя на посещенията за 

периода 2008-2016 г. е близо 73%. 

Регионалните библиотеки реализират ръст 

и в последните три години (7%), в резултат 

на нарастването на виртуалните 

посещения. Това е индикация, че 

осигуряването на съвременни услуги е 

правилният път към развитието на 

българската обществена библиотека.  

Структурата на читателите по социално-

демографски показатели почти не се 

променя през годините.  

Библиотечен персонал 

Развитието, особено на библиотеките в 

малките населени места, зависи 

единствено от инициативността на 

библиотекарите. Техните ентусиазъм, 

мотивация и идеи предопределят в голяма 

степен отношението към библиотеката. 

Библиотекарите имат три ключови роли, 

свързани с функционирането на 

библиотеката като такава, управлението й и 

взаимодействието с потребителите. Трета 

роля е най-важна. И ползватели, и 

неползващи библиотеки, особено в 

големите градове, смятат, че българските 

библиотекари рядко успяват да съвместят и 

трите роли. 

Библиотеките продължават да страдат от 

огромен недостиг на персонал. В 15% от 

българските библиотеки все още няма 

щатен библиотекар. Ситуацията е без 

промяна в последните три години. 

През 2017 г. 54% от библиотеките в страната 

няма нито един служител с библиотечна 

квалификация (независимо дали висшист 

или среднист). През 2008 г. този дял е 52%. 

Данните са сигнал, че библиотечната мрежа 

постепенно губи професионалистите си. 

През 2017 г. в 42% от библиотеките с 

персонал служителите не са преминали 

нито едно обучение в последните три 

години. Сред библиотеките извън 

Програмата този дял достига до 58%. За 

сметка на това регионалните библиотеки се 

обучават всяка година. Това е и една от 

причините за устойчивия ръст в 

посещенията в регионалните библиотеки – 

служителите разбират по-добре нуждите на 



ЕСТАТ | СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ  
ФИНАЛЕН ДОКЛАД 
 
 

стр. 10 

съвременния потребител и могат да 

предложат адекватни на тези нужди услуги.  

В последното десетилетие библиотеките 

успяват да привлекат много повече 

доброволци. Ако през 2008 г. делът на 

библиотеките, в които има доброволци, е 

само 2%, то през 2017 г. той достига до 42%. 

Това е индикация за нуждата на хората от 

библиотеки и пряка оценка за тяхното 

значение за местните общности. 

Ключов проблем за сектора е изключително 

ниското заплащане на библиотечните кадри 

– заплатите са определяни от експертите 

като „безобразно ниски и унизителни за 

библиотечните служители“. Ниското 

заплащане изтегля квалифицираните 

служители от сектора и блокира влизането 

на нови. В дългосрочен план подобна 

тенденция може да бъде пагубна за сектора  

Взаимодействие с местните власти 

Независимо че местните власти възприемат 

като свой ангажимент осигуряването на 

достъп на населението до качествени 

библиотечни услуги, в малко общини този 

ангажимент е изразен в ясно формулирани 

политики и механизми за работа с 

библиотеките.  

Библиотеките са включени в общинските 

планове за развитие на 2/3 от общините. 

Заложени са обаче най-вече цели, свързани 

с прякото функциониране на библиотеките, 

а не толкова с дългосрочното им устойчиво 

развитие. 

Общински комисии за развитие на 

библиотечно-информационното 

обслужване са създадени едва в 10% от 

общините, независимо че изискването е 

нормативно определено.  

Ангажираността с проблемите на 

библиотеките на много места е ниска. Това 

обаче по-скоро се дължи на липса на 

капацитет, отколкото на 

незаинтересованост, защото се среща по-

често в по-малките и по-бедни общини.  

Като цяло действията на общините по 

отношение на библиотеките са по-скоро 

хаотични, вместо да са подчинени на 

цялостна стратегия за развитие. Една от 

причините за липсата на систематичност в 

действията по отношение на библиотеките 

може да се търси и в наличието на 

множество контролни органи, което води 

до размиване на отговорностите. 

Независимо от всички дефицити, и двете 

страни – библиотеки и общини, възприемат 

взаимоотношенията си като много добри. 

Това е добра основа за бъдещо 

сътрудничество.  

Необходимо е да се положат целенасочени 

усилия за изграждане на все по-тясна 

връзка между общините и местните 

библиотеки, така че съществуването и 

поддържането на работещи и полезни за 

общността библиотеки на местно ниво да 

се превърне в приоритет и престиж за 

отделните общини. 

Перспективи 

За да оцелее, обществената библиотека у 

нас може да поеме само по един път на 

развитие – да се модернизира, да 

възприеме промените, които 

високотехнологичния свят налага, и да 

заеме по-значима роля в отглеждането на 

четящи деца и насърчаването на четенето и 

ученето през целия живот сред 

възрастните.  
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Ключов елемент в този процес е 

представянето на добри примери – 

България има нужда от библиотека 

„модел“, със съвременен дизайн и функции, 

която да покаже нагледно как могат и 

трябва да се развиват библиотеките. 

Участниците в проучването са категорични, 

че към такава библиотека би имало голям 

интерес.  

Библиотеката бързо трябва да възвърне 

мястото си на надежден и актуален 

източник на информация, защото в 

противен случай, при наличието на такова 

разнообразие от възможности, ролята й 

непрекъснато ще намалява.  

От полза за библиотеките би било 

отделянето им от читалищата – най-напред 

бюджетно, а впоследствие и физически, 

предвид различията във функциите им. 

Това ще даде повече самостоятелност и 

възможности за развитие на библиотеките.  

Освен нужда от развитие, библиотеките 

имат остра потребност от популяризация, 

защото добрите примери (като 

възможността за ползване на 3D принтер в 

регионалната библиотека в Бургас) не 

достигат до обществеността и на практика 

не водят до значими резултати.  

За реализация на нужните промени в 

библиотеките е необходимо активно 

участие на държавата. Българският 

политически и икономически елит трябва 

да осъзнае, че за да отговори на 

изискванията на съвременния свят, всеки 

индивид има нужда от постоянно 

самоусъвършенстване. Тази потребност не 

може да бъде удовлетворена само от 

образователната система. Затова са нужни 

и други центрове на знанието и 

информацията, каквито са библиотеките. Те 

имат потенциала да стимулират и 

подкрепят ученето през целия живот, като 

същевременно осигуряват среда за активно 

социално взаимодействие на местните 

общности  
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3. АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ 

Социалните, технологични и икономически 

промени в последните години поставят 

множество предизвикателства както пред 

отделния индивид, така и пред 

институциите, които трябва да осигурят на 

общностите възможности за развитие в 

новите условия. В основата на тези 

предизвикателства са процеси като 

нарастващите икономически и социални 

неравенства, трансформацията на работ-

ните места и професиите, нарастващата 

роля на дигиталното общество, демограф-

ските и климатичните промени и други.  

В същото време нараства нуждата от 

социална сигурност, устойчиво развитие и 

социално поведение, базирано на 

спазването на човешките права. 

Европейските граждани като цяло, и 

хората в България в частност, трябва да 

бъдат подготвени за настъпващите 

промени. Основна роля за това има 

държавата, която трябва да осигури 

необходимите политики и инструменти за 

справяне с предизвикателствата. 

Една от най-важните задачи пред 

правителствата е да разработят нови 

ефективни политики за образование и 

обучение на населението, които да 

осигурят успех в базираното на знанията 

общество. Местните власти трябва да 

търсят необходими нови партньори и 

играчи, които да ги подкрепят в „даването 

на отговори“ и цялостното изпълнение на 

тази комплексна задача.  

                                                           
1 Directorate-General for Internal Policies, Research for 
CULT Committee: Public Libraries – Their New Role, 
2016, със съкращения  

В този контекст 65 000 обществени 

библиотеки в ЕС и техните 100 млн. 

посетители на година също се сблъскват с 

огромни предизвикателства, тъй като 

тяхната роля и услуги в дигиталното 

общество са поставени под въпрос както 

никога досега.  

Традиционното възприятие за 

обществените библиотеки е свързано 

изключително с книги и култура. С 

появяването на интернет и дигиталните 

медии обществените библиотеки като 

институции често са описвани като остарели 

и без значение. В допълнение през 

последните години много библиотеки са 

подложени и на бюджетни съкращения, 

особено тези в селските райони, вследствие 

на бюджетните ограничения в публичния 

сектор. При много от тях се наблюдава и 

намаляване в броя на заеманията, но 

едновременно с това нарастване на броя на 

физическите посещения и увеличаващо се 

търсене на дигитални услуги.  

Развитието на дигиталното общество 

налага значителни промени в 

обществените библиотеки и професията на 

библиотекаря. Днешната роля на 

библиотекарите е много по-широка от това 

да съхраняват информация. Те се 

превръщат в „точка“ на неформално 

обучение и знания. От тях се изисква 

непрекъснато да развиват нови и все по-

интерактивни услуги.  

С широкия си набор от услуги за всички 

граждани, съвременните обществени 

библиотеки предлагат и възможности за 

иновация, социално включване и 

интеграция1.  
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В хиперсвързаното информационно 

общество и дигитална икономика четенето 

и писането вече не са достатъчни умения. 

Не е достатъчно също просто да бъдат 

осигурени компютри, смартфони и други 

устройства, за да бъде преодоляно 

оформящото се дигитално разделение на 

населението. Необходимо е да бъдат 

развивани нов тип грамотност и 

компетентности, особено информационна, 

медийна, компютърна и културна 

грамотност. Библиотеките имат ключова 

роля в този процес, тъй като са 

единствените институции, които могат да 

„придружават“ хората в цялата им 

„образователна биография“. Библиотеките 

са уникалното „трето място“, след дома и 

училището/работното място, където както 

децата, така и възрастните, могат да 

използват физически и дигитални ресурси, 

за да подобрят своята грамотност и други 

базови умения, да получат неформални 

консултации от обучен библиотекар или да 

участват в структурирано (и често 

сертифицирано) неформално обучение, 

организирано от библиотеката или трета 

страна. Те са от жизнено значение за хора, 

за които има бариери пред формалното 

образование. Само 8.9% от европейското 

население участва в дейности за учене през 

целия живот (което е значително по-ниско 

от целта от 15%), но 24 милиона европейци 

се възползват от възможностите за 

неформално обучение в техните 

обществени библиотеки всеки ден. 

През 2015 г. Съвместен доклад за 

изпълнението на стратегическата рамка за 

европейско сътрудничество в областта на 

образованието и обучението (ET2020), 

                                                           
2 Пак там.  
3 Национален форум „Библиотеките днес“, 2016, 
Libraries today – Current Trends and Challenges, 
http://www.glbulgaria.bg/nationalforum2016  

приет от Съвета по образование, младеж, 

култура и спорт през ноември 2015 г., 

подчертава ролята на обществените 

библиотеки като отворена учебна среда за 

повишаване на дигиталната 

квалификация, развитие на иновативна 

педагогика и промотиране на социалното 

включване (ЕК 2015:4)2. 

Изправени пред предизвикателствата на 

съвременното общество на знанието и 

свързаността, библиотеките трябва да 

развият набор от нови функции, в 

допълнение към традиционните, споделят 

от една от най-добрите библиотеки в света 

– DOKK1 в Орхус, Дания, която към 2016 г. 

има над 120 партньорства, организира по 

40-50 събития месечно и привлича над 1.2 

млн. посещения годишно3.  

Фигура 1. Функции на обществената библиотека 
в обществото на знанието 

 

D.Skot-Hansen, C.H. Rasmussen, H. Jochumsen4 

 

За да продължат да съществуват в подкрепа 

на съвременното общество, библиотеките 

трябва да „влязат“ и да бъдат 

разпознаваеми в нова роля – на място за 

придобиване на знания и включване, в 

пространство за учене, творчество, култура 

и социална комуникация.  

4 Пак там. 

http://www.glbulgaria.bg/nationalforum2016
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Тази нова визия за съвременната 

библиотека обаче изисква съществена 

промяна в мисленето не само в 

библиотеките и гилдията, но и на 

държавно ниво, казва Ролф Хапел, зам.-

кмет на Орхус, Дания, в предаването 

„Темата на Nova: Разходка из най-добрата 

библиотека в света“, 20175. 

„Дигитализацията е 

тук и ще преобърне с 

главата надолу това 

учреждение [б.а. 

библиотеката], което 

съществува 

благодарение на предмети, наречени 

книги. Ако не променим мисленето си и се 

надяваме, че ще оцелеем като даваме 

книги назаем, тогава сме загинали“. 

Ключовата роля на библиотеките е ясно 

дефинирана в европейските стратегически 

документи. В стратегията „Европа 2020“ за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж, програмите за опазване и достъп 

до културното наследство, стратегиите за 

учене през целия живот и редица други 

препоръки, инициативи и документи на ЕС 

в областта на културата, информацията и 

образованието, библиотеките се 

разглеждат като:  

• Съвременни центрове за информация и 

знания, които предоставят услуги за 

всички социални и възрастови групи;  

• Ефективен фактор за изпълнение на 

целите на ЕС в областта на 

образованието – намаляване на 

процента на преждевременно 

напусналите училище до под 10% и 

                                                           
5 
https://nova.bg/news/view/2017/05/28/183495/темата
-на-nova-разходка-из-най-добрата-библиотека-в-
света/ 

поне 40% от населението до 34 години 

да е със завършено висше образование; 

• Неотменна част от системата на 

училищното образование за 

насърчаване на четенето, формиране на 

навици за четене, създаване на умения 

за търсене и избор на информация и 

правилното й оценяване и използване; 

• База за развитието на научно-

изследователската дейност не само 

чрез богати библиотечни колекции, но и 

чрез осигуряване на отдалечен достъп 

до световни научно-информационни 

бази данни;  

• Инструмент за реализацията на 

националните стратегии за учене през 

целия живот, особено в сферата на 

неформалното образование и третата 

възраст;  

• Социално ориентирани обществени 

институции с ключова роля в 

преодоляването на дигиталното 

неравенство чрез осигуряването на 

свободен и безплатен достъп до 

информация за хора в неравностойно 

положение; 

• Културни институти, отговорни за 

съхраняването, опазването и 

популяризирането на книжовното 

културно наследство6. 

  

6 ББИА, проблеми На библиотеките в България и 
предложения за тяхната модерна перспектива 

https://nova.bg/news/view/2017/05/28/183495/темата-на-nova-разходка-из-най-добрата-библиотека-в-света/
https://nova.bg/news/view/2017/05/28/183495/темата-на-nova-разходка-из-най-добрата-библиотека-в-света/
https://nova.bg/news/view/2017/05/28/183495/темата-на-nova-разходка-из-най-добрата-библиотека-в-света/
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4. НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА  

В Националната програма за развитие на 

Република България: България 2020 

библиотеките са засегнати бегло само в два 

подприоритета: 

• Подприоритет 1.3 „Повишаване 

качеството и ефективността на научните 

изследвания“, област на въздействие 

„Развитие на научния потенциал и 

интегриране в европейското 

изследователско пространство“ чрез 

„осигуряване на национален достъп до 

електронни инфраструктури, бази 

данни и съвременни библиотечни 

услуги“ 

• Подприоритет 1.5 „Развитие на 

културата и изкуствата, културните и 

творческите индустрии, разширяване 

достъпа до изкуство и повишаване на 

културата на населението“, област на 

въздействие „Подобряване на 

условията за развитие на изкуствата и 

културата“ чрез „използване на 

образователните и възпитателните 

възможности на културните институции 

– музеи, галерии, театри, кина, 

библиотеки, читалища, за привличане 

на всички слоеве на населението в 

творчески дейности и създаване на 

публика, с акцент към детска и 

младежка аудитория“. 

 

Програмата за управление на 

правителството на Република България за 

периода 2017-2021 г. поставя две цели, 

свързани с развитието на обществените 

библиотеки в раздел „Култура“, Приоритет 

37 „Развитие на изкуствата, културните и 

творчески индустрии, културното 

наследство и културния туризъм“: 

• Цел 131 „Подобряване на условията и 

мерките, насочени към предоставяне на 

допълнителни публични и 

алтернативни средства, насочени към 

модернизиране на мрежата от културни 

институти, читалища и библиотеки в 

страната“, към която са предвидени 

мерки за финансиране на проекти на 

конкурсен принцип на културните 

институти на национално и общинско 

ниво и осигуряване на условия за 

допълнително финансиране на 

културните институти по европейски 

програми, фондове и от алтернативни 

източници. 

• Цел 132 „Разширяване дейността на 

читалищата и библиотеките в страната с 

оглед новите условия на развитие, 

разработване и прилагане на нови 

механизми за финансиране“ и мерки, 

свързани с подкрепа дейността на 

народните читалища и библиотеките и 

разширяване на техните функции и 

дейности и разработване на Стратегия 

за развитие на читалищната и 

библиотечните мрежи; подобряване на 

условията и мерките, насочени към 

предоставяне на допълнителни 

публични и алтернативни средства за 

читалищата и библиотеките; създаване 

на алтернативни схеми за финансиране 

на отделни дейности на читалищата и 

библиотеките с цел не само 

реализиране на традиционните техни 

дейности, а и разкриване на нови; 

промяна в действащото 

законодателство, с оглед подобряване 

дейността на читалищата и 

библиотеките в новите условия на 

развитие; повишаване на капацитета на 

работещите в читалищната и 

библиотечната мрежи; подобряване на 

инфраструктурата на читалищата и 
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библиотеките, в т.ч. ремонт и 

модернизация на вътрешни и външни 

площи; разработване и прилагане на 

ефективни механизми за партньорство 

и координация с общините за 

реализиране на културната политика в 

областта на библиотеките, читалищата, 

работата с различни маргинализирани 

общности, регионалната културна 

политика. 

 

Макар да предвиждат благоприятни за 

развитието на библиотечната мрежа 

промени, никой от тези документи не дава 

представа за визията на държавата за 

дългосрочното развитие на обществените 

библиотеки и ролята им за развитието на 

местните общности. Този подход не 

кореспондира с нарастващата значимост на 

библиотеките в европейски и световен 

мащаб като центрове за обучение, култура, 

комуникация и интеграция.  

Неизяснената роля на библиотеките се 

възприема като основен дефицит на 

националната политика по отношение на 

обществените библиотеки от групата от 

експерти от държавни и местни институции 

и организации (по-нататък в текста – 

експертите), участвали в проучването през 

2017 г. Според тях тази неяснота, в 

условията на ограничени финансови 

ресурси, поставя на преден план други 

сфери, в които има по-належащи нужди и 

ясно определени приоритети – 

здравеопазване, формално образование, 

социално подпомагане и други. 

Подценяването на сектора на национално 

ниво ограничава и финансирането за 

развитието на обществените библиотеки, а 

това от своя страна, представлява бариера 

                                                           
7 Пак там.  

пред модернизацията и адаптацията им 

към дигиталната среда. В резултат 

българските обществени библиотеки все 

още не могат да отговорят на изискванията 

на съвременния потребител и изостават 

значително в сравнение с библиотеките в 

развитите страни7. 

Липсата на цялостна визия на държавата за 

развитието на библиотечния сектор, както и 

липсата на Стратегия за развитието на 

обществените библиотеки, водят до 

невъзможност самите библиотеки да 

разработят индивидуалните си стратегии 

за развитие в съответствие с изискванията 

на съвременното общество. По тази 

причина единствено най-знаещите, 

можещите и най-„отворените“ към 

новостите библиотекари успяват да поведат 

своите библиотеки по правилния път на 

развитие. Тези локални опити, макар и 

успешни към настоящия момент, като цяло 

са неустойчиви, тъй като са крайно 

зависими от волята и амбициите най-често 

на един библиотекар.  

Според експертите единствено чрез пътя от 

общото към частното – от формулирането 

на обща визия, мисия и приоритети за 

библиотеките в страната до организиране 

на работата в отделните библиотеки в 

съответствие с тези общи стратегически 

принципи, е възможно да се осигури 

устойчивост на развитието на библиотеките 

и тяхното модернизиране.  
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5. НОРМАТИВНА БАЗА 

Нормативната база в областта на 

библиотечното дело също е централен 

проблем пред развитието на българските 

обществени библиотеки, смятат 

експертите, участвали в проучването през 

2017 г. Според тях Законът за обществените 

библиотеки (ЗОБ) е несъвършен и 

допринася за голяма част от неуредиците и 

неяснотите в управлението на 

библиотечната мрежа. Една от причините е 

наложеното в ЗОБ, до голяма степен 

изкуствено, разделение между 

обществените библиотеки „под шапката“ на 

Министерство на културата (МК) и другите 

библиотечни структури като училищните, 

университетските и академичните 

библиотеки. За голяма част от експертите 

подобно разделение в малка държава като 

България е лишено от смисъл и усложнява 

излишно регулирането на библиотечната 

дейност. 

Експертите смятат, че приемането на ЗОБ 

през 2009 г. „подменя“ първоначалната 

идея да се разработи и приеме пакет от 

стратегии за развитие на всички видове 

библиотеки. Някои от експертите са 

разочаровани, че в крайна сметка самата 

библиотечна гилдия е избрала подход „на 

парче“ и е приет единствено закон за 

обществените библиотеки.  

Друг проблем е, че ЗОБ остава на практика 

„осакатен“, тъй като приемането на 

подзаконовата нормативна база 

(правилници, наредби, стандарт за 

библиотечно-информационно обслужване), 

която трябва да подпомогне практическата 

му реализация, отнема няколко години 

вместо разписания тримесечен срок. Такъв 

е случаят и със Стандарта за библиотечни 

дейности, който е приет 6 години след 

закона и според участниците практически 

не се прилага. Аналогична е ситуацията и с 

приемане на Наредбата за опазването на 

библиотечния фонд, която в момента на 

влизането си в сила вече е остаряла и 

неприложима в съвременните условия. 

Сериозни проблеми създава и липсата на 

синхрон между ЗОБ и ключов нормативен 

акт като Закона за народните читалища 

(ЗНЧ). Несъответствията между двата 

документа поставят читалищните 

библиотеки в сложна правна ситуация. От 

една страна те са част от читалищната 

структура и би следвало да спазват ЗНЧ, но 

същевременно имат и статут на обществени 

библиотеки, чиято дейност се регулира от 

ЗОБ. Според експертите това положение на 

читалищните библиотеки е създало поле за 

утвърждаването на порочни практики в 

сферата на читалищното дело (например 

фиктивното поддържане на читалищна 

библиотека с цел получаване на субсидия). 

Причината се корени в липсата на законов 

механизъм, който да задължава 

читалището да разходва получените 

средства по предназначение.  

Според експертите са необходими промени 

в нормативната уредба, свързани с:  

• Оптимизиране на библиотечната мрежа 

чрез намаляване на броя на библиоте-

ките, които не развиват реална дейност 

• Въвеждане на ясна отчетност и 

повишаване на контрола върху 

дейността на библиотеките 

• Обвързване на механизмите за 

финансиране с нивото на потребителска 

удовлетвореност от библиотечната 

услуга, както и определяне на различни 

нива на финансиране според 

развитието на библиотечната дейност и 
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ефективността на обслужването на 

потребителите. 

 

Общинските администрации, за разлика от 

експертите, смятат, че проблемите в 

работата с библиотеките не произтичат от 

библиотечното законодателство – 66% са 

на мнение, че Законът за обществените 

библиотеки създава (категорично или по-

скоро) предпоставки за развитието на 

библиотеките.  

Фигура 2. Създава ли библиотечното 
законодателство /Закон за обществените 
библиотеки, 2009/ предпоставки за развитието 
на библиотеките или не?  

 
Общински администрации, n=150 

 

Почти половината от общините по-скоро не 

виждат противоречия в нормативните 

документи, които да създават трудности 

при функционирането на сектора.  

Фигура 3. Има ли противоречия в нормативните 
документи, които създават трудности при 
функционирането на сектора? 

 
Общински администрации, n=150 

 

                                                           
8 Изчисленията са базирани на оценката на 
изследваните в проучването от 2017 г. библиотеки, 

Тук обаче трябва да се отбележи и високият 

дял посочили „не мога да преценя“ – 30%, 

който е индикация, че библиотечното 

законодателство всъщност не се познава 

толкова добре. 

Основен дял от посочилите, че има 

противоречия смятат, че те са между ЗОБ и 

Закона за народните читалища. Като 

проблемни са определени и стандартът за 

библиотечно-информационно обслужване 

(вкл. неприлагането му, липсата на 

обвързаност между показателите и 

финансирането), липсата на разделение 

между читалищата и библиотеките – както 

функционално, така и финансово. Изведени 

са и проблеми, които не касаят 

нормативната уредба – дефицит на 

финансиране и квалифицирани кадри.  

6. ФИНАНСИРАНЕ 

Недостатъчното финансиране на 

обществените библиотеки е ключова 

бариера пред развитието им според 

всички изследвани през 2017 г. групи – 

библиотеки, общински администрации, 

експерти и граждани.  

По груби изчисления приблизителният 

размер на финансирането за всички 

видове библиотеки за 2017 г. е около 38.9 

млн. лв. годишно (вкл. с НБКМ и вкл. с 

трансферите от общинските бюджети)8. За 

последните 4 години нараства средно с по 

5% годишно. 

Финансирането от държавата (чрез 

бюджетите за делегирани дейности) за 

Националната библиотека „Св. Св. Кирил и 

Методий“ (НБКМ), регионалните и 

според които читалищата отделят средно 24% от 
средствата си за нуждите на библиотеките.  

12.7%

53.3%

10.7%

0.7%

22.7%

Категорично да

По-скоро да

По-скоро не

Категорично не

Не мога да преценя

0.0%

17.3%

46.7%

6.0%

30.0%

Категорично да

По-скоро да

По-скоро не

Категорично не

Не мога да преценя
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читалищните библиотеки е в размер на 30.8 

млн. лв. годишно, а общата сума за НБКМ, 

регионалните библиотеки и читалищата е 

72.7 млн. лв. годишно. В периода между 

2009 и 2017 г. размерът на отпусканите от 

държавата средства нараства с 28.5% за 

НБКМ, с 25.1% за регионалните 

библиотеки и с 14.2% - за читалищата.  

Експертите, участвали в проучването през 

2017 г., обаче смятат, че ефектът от 

увеличаването на отпусканите средства е 

минимален, тъй като се покачват други 

ключови икономически показатели 

(например минималната работна заплата). 

Ето защо според тях ситуацията в 

библиотечния сектор ще се влошава. 

6.1. НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА 

Годишните отчети на НБКМ9 показват, че 

държавната субсидия за дейността й за 

2017 г. е около 3 млн. лв. Библиотеката 

реализира и собствени приходи в размер 

на 200-250 хил. лв. годишно.  

Фигура 4. Държавна субсидия за НБКМ (млн. лв.) 

 
Данни на НБКМ, Годишни отчети 

 

По данни на НСИ10 средно 90-92% от 

приходите на НБКМ в последните три 

години са от бюджета, а между 4% и 9% - от 

собствени мероприятия.  

                                                           
9 http://www.nationallibrary.bg/wp/?page_id=104  

Таблица 1. Структура на приходите на НБКМ 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Бюджет 90.0% 91.3% 92.2% 

Собств. мероприятия 9.1% 5.0% 4.0% 

Други 0.9% 3.8% 3.8% 

Общо 100.0% 100.0% 100.0% 

НСИ, данни по години 

 

Както и при останалите видове библиотеки, 

основно перо в разходите на НБКМ са 

възнагражденията (РЗ, осигуровки и 

надбавки). С нарастването на субсидията за 

библиотеката делът на възнагражденията в 

общите разходи намалява за сметка на 

други дейности.  

Таблица 2. Структура на разходите на НБКМ 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Възнаграждения 79.7% 74.7% 71.4% 

 - вкл. библиотекари 64.1% 43.4% 41.5% 

Други 20.3% 25.3% 28.6% 

Общо 100.0% 100.0% 100.0% 

НСИ, данни по години 

6.2. РЕГИОНАЛНИ И ОБЩИНСКИ БИБЛИОТЕКИ 

Държавната субсидия за регионалните биб-

лиотеки за 2017 г. е малко над 14.5 млн. лв.  

Фигура 5. Държавна субсидия за регионалните 
библиотеки (млн. лв.) 

 
Данни на МФ, РМС за приемане на стандарти за 
делегираните от държавата дейности с 
натурални и стойностни показатели по години 

 

Общините допълват финансирането със 

средно 13 хил. лв. годишно на библиотека. 

Така общата сума за регионалните 

10 НСИ, Приходи и разходи на библиотеките по вид на 
библиотеките и по години 
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библиотеки от държавата и общините 

достига до 14.9 млн. лв. годишно – средно 

552 хил. лв. на библиотека годишно или 46 

хил. лв. месечно.  

Извън нарастването на държавната субси-

дия, за което стана дума по-горе, в другите 

пера от приходната част на бюджета на 

регионалните библиотеки няма промяна в 

последните три години. 

Таблица 3. Структура на приходите на 
регионалните библиотеки  

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Държавен бюджет 90.8% 88.2% 92.9% 

Общински бюджет 2.3% 3.1% 2.5% 

Спец. библ. услуги 0.9% 0.8% 0.7% 

Наем 0.2% 0.1% 0.1% 

Читателски карти 1.5% 1.2% 1.0% 

Проекти  3.3% 4.7% 2.1% 

Дарения 0.4% 0.4% 0.4% 

Други 0.4% 1.5% 0.3% 

Общо 100.0% 100.0% 100.0% 

Библиотеки, n=26 (регионални библиотеки)11 

 

Най-голямото приходно перо след 

трансферите от държавния бюджет е 

проектната дейност на библиотеките. 

Според данните 92% от регионалните 

библиотеки имат поне по един осъществен 

проект годишно. Средногодишните 

приходи от проекти на една регионална 

библиотека обаче варират между 10 хил. 

(2016 г.) и 21 хил. лв. на година (2015 г.). 

Разходите на регионалните библиотеки 

нарастват пропорционално на приходите.  

 

 

 

                                                           
11 Не е включена Столична библиотека, която не е 
участвала в проучването поради натовареност 

Фигура 6. Среден годишен разход на 
регионалните библиотеки (лв.) 

 
Библиотеки, n=26 (регионални библиотеки) 

 

През 2016 г. 79% от разходите са за 

персонала – дял, близък до този на НБКМ.  

Фигура 7. Съотношение между разходи за 
персонала и текущи разходи  

 
Библиотеки, n=26 (регионални библиотеки) 

 

Разходите за персонала (вкл. заплати, 

осигуровки, материално стимулиране и 

други) на регионалните библиотеки през 

2016 г. са средно 338 хил. лв. на библиотека 

(при 293 хил. лв. през 2014 г. и 297 хил. лв. 

през 2015 г.). Заплатите са около 76-81% от 

всички разходи за персонала.  

Таблица 4. Структура на разходите за персонал  

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Заплати 81.2% 79.6% 76.1% 

Осигуровки 11.3% 12.3% 14.7% 

Матер. стимулиране 1.8% 2.6% 3.3% 

Други 5.8% 5.5% 5.9% 

Общо 100.0% 100.0% 100.0% 

Библиотеки, n=26 (регионални библиотеки) 

 

359 661 382 656
435 924

2014 г. 2015 г. 2016 г.

75.0%

75.0%

76.1%

25.0%

25.0%

23.9%

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Разходи за персонала

Текущи разходи
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През 2016 г. 79% от разходите за заплати в 

регионалните библиотеки са за персонал с 

библиотечна квалификация, 16% са за 

персонал с друга квалификация и 6% - за 

друг персонал. Съотношението е почти 

непроменено в последните три години.  

Текущите разходи през 2016 г. са около 24% 

от всички разходи на регионалните 

библиотеки или средно 109 хил. лв. на 

библиотека. Най-много се изразходва за 

ток, вода и отопление (средно около 31 хил. 

лв. на година на библиотека) и обновяване 

на библиотечния фонд (средно 20-26 хил. 

лв. на година на библиотека).  

Таблица 5. Структура на текущите разходи 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Ток, вода, отопление 30.0% 33.0% 29.1% 

Охранителна и 
пожароизв. система 

1.9% 1.9% 1.9% 

Покупка и 
поддръжка на ИКТ 

6.8% 8.9% 4.7% 

Обновяване на 
библиотечния фонд 

25.0% 19.7% 23.0% 

Интернет 1.4% 1.4% 1.3% 

Абонамент за бази 
данни 

1.4% 2.0% 2.0% 

Други 33.5% 33.1% 38.1% 

Общо 100.0% 100.0% 100.0% 

Библиотеки, n=26 (регионални библиотеки) 

 

Голямо разходно перо е „други“ – средно 42 

хил. лв. годишно на библиотека. Основните 

разходи в това перо са за канцеларски 

материали, абонаменти за вестници и 

списания, командировки, ремонти, 

застраховки и поддръжка на софтуер. 

В приходите на общинските библиотеки 

също се наблюдава ръст – около 1% за 2015 

г. спрямо 2014 г. и около 12% за 2016 г. 

спрямо 2015 г. 

 

 

Фигура 8. Среден годишен приход на 
общинските библиотеки (лв.) 

 
Библиотеки, n=17 (общински библиотеки) 

 

Основно перо в приходите на общинските 

библиотеки са трансферите от общинските 

бюджети, следвано с много по-малък дял 

от приходите от читателски карти.  

Таблица 6. Структура на приходите на 
общинските библиотеки  

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Държавен бюджет 0.2% 0.1% 0.0% 

Общински бюджет 93.3% 94.3% 89.7% 

Спец. библ. услуги 0.1% 0.1% 0.2% 

Наем 0.0% 0.0% 0.0% 

Читателски карти 1.7% 1.9% 7.4% 

Проекти  2.0% 0.9% 1.3% 

Дарения 1.8% 2.4% 1.0% 

Други 0.8% 0.2% 0.3% 

Общо 100.0% 100.0% 100.0% 

Библиотеки, n=17 (общински библиотеки) 

 

Проектната дейност на общинските 

библиотеки е по-ограничена. 35% са имали 

поне по един проект във всяка от послед-

ните три години. Средният годишен приход 

от проекти е по-нисък – около 1 000 лв.  

Фигура 9. Брой проекти на година за периода 
2014-2016 г., общински библиотеки 

 
Библиотеки, n=17 (общински библиотеки) 

75 733 76 701

86 047

2014 г. 2015 г. 2016 г.

35.3%

29.4%

23.5%

11.8%

Три за периода

Две за периода

Едно за периода

Нито един
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Според проучването общинските 

библиотеки изразходват почти всички 

постъпили средства. 

Фигура 10. Среден годишен разход на 
общинските библиотеки (лв.) 

 
Библиотеки, n=17 (общински библиотеки) 

 

През 2016 г. 68% от разходите на 

общинските библиотеки са за персонала. 

Делът нараства през годините за сметка на 

текущите разходи. 

Фигура 11. Съотношение между разходи за 
персонала и текущи разходи  

 
Библиотеки, n=17 (общински библиотеки) 

 

Разходите за персонала (вкл. заплати, 

осигуровки, материално стимулиране и 

други) на общинските библиотеки през 

2016 г. са средно 61 хил. лв. на библиотека 

(при 53 хил. лв. през 2014 г. и 54 хил. лв. 

през 2015 г.). Заплатите са около 77-80% от 

всички разходи за персонала.  

 

 

 

Таблица 7. Структура на разходите за персонал  

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Заплати 80.0% 79.7% 77.3% 

Осигуровки 15.4% 15.2% 15.4% 

Матер. стимулиране 2.3% 2.6% 3.8% 

Заплати 2.3% 2.5% 3.4% 

Общо 100.0% 100.0% 100.0% 

Библиотеки, n=17 (общински библиотеки) 

 

През 2016 г. 85% от разходите за заплати в 

общинските библиотеки са за персонал с 

библиотечна квалификация, 7% са за 

персонал с друга квалификация и 8% - за 

друг персонал. Съотношението е сходно в 

последните три години.  

Текущите разходи през 2016 г. са около 28% 

от всички разходи на общинските 

библиотеки или средно 24 хил. лв. на 

библиотека. Най-много се изразходва за 

ток, вода и отопление – средно около 9 хил. 

лв. на година на библиотека. 37% от всички 

разходи са за покупка на канцеларски 

материали, абонаменти, командировки, 

ремонти, застраховки и поддръжка на 

софтуер (средно 8 хил. лв. на година на 

библиотека). За обновяване на фонда са 

предназначени средно 4 хил. лв. на година 

на библиотека.  

Трите основни пера в разходите на общин-

ските библиотеки – режийни, обновяване 

на фонда и други, варират през годините.  

Таблица 8. Структура на текущите разходи  

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Ток, вода, отопление 30.8% 37.6% 36.1% 

Охранителна и 
пожароизв. система 

1.4% 2.0% 1.9% 

Покупка и 
поддръжка на ИКТ 

1.9% 3.1% 3.1% 

Обновяване на 
библиотечния фонд 

23.0% 24.3% 18.4% 

Интернет 1.7% 2.3% 2.0% 

Абонамент за БД 1.3% 1.5% 1.0% 

Други 39.8% 29.3% 37.5% 

Общо 100.0% 100.0% 100.0% 

Библиотеки, n=17 (общински библиотеки) 

71 780 76 242 77 466

2014 г. 2015 г. 2016 г.

63.9%

70.6%

71.6%

36.1%

29.4%

28.4%

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Разходи за персонала

Текущи разходи
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6.3. ЧИТАЛИЩА И ЧИТАЛИЩНИ БИБЛИОТЕКИ 

Читалищата получават от държавния 

бюджет малко над 55 млн. лв. за 2017 г.  

Фигура 12. Държавна субсидия за читалищата 
(млн. лв.) 

 
Данни на МФ, РМС за приемане на стандарти за 
делегираните от държавата дейности с 
натурални и стойностни показатели по години 

 

Общините осигуряват още 14-15 млн. 

годишно (по данни от проучването сред 

общините). Следователно общият бюджет 

за читалищата от държавата и общините 

възлиза на почти 70 млн. годишно или 

средно 22 800 лв. на читалище годишно 

при общо 3 075 читалища (НСИ, 2012 г.). 

В страната има 2 926 читалищни 

библиотеки12, за които според данните от 

проучването сред библиотеките от 2017 г., 

читалищата отделят средно 23-24% от 

бюджета си. На тази база може да се 

изчисли, че за нуждите на читалищните 

библиотеки се отделят средно 16 млн. лв. 

на година (общо от държавата и 

общините), 5 500 лв. годишно или 456 лв. 

на месец – сума, която е под минималната 

работна заплата.  

Участието на някои читалищни библиотеки 

в Програма „Глобални библиотеки“, три 

години след приключването й, продължава 

да влияе благотворно на приходите на 

читалищата.  

                                                           
12 Фондация „Глобални библиотеки – България“ 

Фигура 13. Среден годишен приход на 
читалищата (лв.) 

 
Библиотеки, n(в ПГБ)=402; n(извън ПГБ)=397; 
n(всички)=799, читалищни библиотеки 

 

Данните ясно показват, че общите приходи 

на читалищата, в които има библиотеки в 

Програмата, са значително по-високи – 

около 26-27 хил. лв., като достигат и до над 

40 хил. през 2015 г. За сравнение 

читалищата, в които няма 

„глобална“ библиотека, са с годишен 

приход от около 11-13 хил. лв. 

Тези различия позволяват да се твърди, че 

библиотеки със създадени условия за 

развитие по-лесно привличат по-големи 

бюджети от управляващите ги структури, 

защото имат по-добър потенциал да 

реализират приходи. Развиващите се 

библиотеки имат и по-голям проектен 

капацитет и по-лесно успяват да привличат 

допълнителни приходи под формата на 

проектно финансиране.  

Структурата на приходите на читалищата е 

идентична в последните три години. Най-

голям дял от тях „идва“ под формата на 

държавна субсидия и трансфери от 

общинския бюджет.  
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Таблица 9. Структура на приходите на читалищата  

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Държавна субсидия 55.5% 51.6% 73.1% 

Трансфери от 
общински бюджет 

9.9% 8.3% 9.6% 

Приходи от самодей-
ност, обучения и др. 

4.7% 3.5% 2.8% 

Приходи от наем 7.1% 6.1% 6.6% 

Приходи от членски 
внос/ абонам. карти 

3.2% 2.3% 0.8% 

Приходи от спец. 
библиотечни услуги 

2.8% 1.9% 0.2% 

Приходи от проекти 8.5% 21.2% 2.7% 

Приходи от дарения 3.8% 3.6% 1.5% 

Други приходи 4.6% 1.4% 2.7% 

Общо 100.0% 100.0% 100.0% 

Библиотеки, n=799 (читалищни библиотеки) 

 

2015 г. е силна „проектна“ година. Големият 

дял на проектите в приходите се дължи на 

библиотеките от Програмата, които са 

получили финансиране по проекти средно 

по 11 хил. лв. на библиотека.  

През 2016 г. 74% от разходите на 

читалищата са за персонал. 

Съотношението е нестабилно през 

годините, но е сходно за читалищата, в 

които има и в които няма библиотека, 

включена в Програмата.  

Фигура 14. Съотношение между разходи за 
персонала и текущи разходи на читалищата 

 
Библиотеки, n=799 (читалищни библиотеки) 

 

Структурата на разходите за персонал на 

читалищата е идентична както през 

годините, така и за читалищата с и без 

библиотека в Програмата.  

Таблица 10. Структура на разходите за персонал 
на читалищата  

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Заплати 76.7% 83.7% 79.8% 

Осигуровки 21.2% 13.9% 17.3% 

Матер. стимулиране 0.4% 0.4% 0.4% 

Други 1.7% 2.1% 2.5% 

Общо 100.0% 100.0% 100.0% 

Библиотеки, n=799 (читалищни библиотеки) 

 

В читалищните библиотеки в Програмата 

разходите за персонала на библиотеката се 

повишават през годините от 28% от общите 

разходи за персонал на читалището през 

2014 г. до 41% през 2016 г. В библиотеките 

извън Програмата делът намалява бавно – 

от 44% през 2014 г. до 41.5% през 2016 г. 

Средно за страната делът на разходите за 

персонал на библиотеката от разходите за 

персонал на читалището е около 41%. 82% 

от разходите за персонал на библиотеките 

са за заплати. Делът е сходен с този при 

другите видове библиотеки.  

Таблица 11. Структура на разходите за персонал 
на библиотеките 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Заплати 83.1% 83.1% 82.4% 

Осигуровки 15.8% 16.0% 16.2% 

Матер. стимулиране 0.4% 0.4% 0.4% 

Други 0.8% 0.5% 1.0% 

Общо 100.0% 100.0% 100.0% 

Библиотеки, n=799 (читалищни библиотеки) 

 

Средният разход за персонал на 

читалищата с библиотеки в Програмата за 

2016 г. е около 19 хил. лв. на читалище и 

това е най-ниската стойност в последните 

три години (средно 25 хил. през 2014 г.), 

независимо от увеличаващите се субсидии. 

Разходите за персонала на библиотеката са 

почти 8 хил. през 2016 г. и се покачват 

бавно от 2014 г. насам (6.9 хил. лв.). 

През 2016 г. текущите разходи на 

читалищата възлизат на 25% от всички 

75.5%
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техни разходи. Средният разход на 

читалище през 2016 г. е около 5 хил. лв. 

Таблица 12. Структура на текущите разходи на 
читалищата 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Ток, вода, отопление 22.5% 19.3% 24.9% 

Охранителна и 
пожароизв. система 

1.4% 1.0% 1.4% 

Покупка и 
поддръжка на ИКТ 

1.7% 1.1% 1.6% 

Обновяване на 
библиотечния фонд 

5.8% 4.7% 5.5% 

Интернет 3.8% 2.9% 3.8% 

Абонамент за бази 
данни 

0.5% 0.3% 0.5% 

Други 64.4% 70.6% 62.4% 

Общо 100.0% 100.0% 100.0% 

Библиотеки, n=799 (читалищни библиотеки) 

 

Основно перо в текущите разходи са 

„други“. Те варират по години в зависимост 

от нуждите на библиотеките, но включват 

основно възнаграждения по граждански 

договори, разходи за работно облекло, 

социално-битовото и културно обслужване 

и организиране на събития. 25% от 

разходите на читалищата са за ток, 

отопление и вода – през 2016 г. това са 

средно 1 200 лв. на читалище.  

6.4. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 

НА СРЕДСТВАТА В БИБЛИОТЕКИТЕ  

Финансовото състояние на библиотеките в 

България се различава според вида и от 

големината на населеното място, в което 

се намират.  

Въпреки че регионалните и общинските 

библиотеки смятат, че средствата не 

достигат, те се по-склонни да определят 

финансовото си състояние като добро – 88% 

от регионалните и 72% общинските 

библиотеки. Като най-голям проблем на 

финансовото управление 54% от 

регионалните и общинските библиотеки 

определят липсата на финансова 

самостоятелност и средства за развитието 

на библиотеките.  

Фигура 15. Като какво оценявате финансовото 
състояние на библиотеката? 

 
Библиотеки, n=26 (регионални), 17 (общински) 

 

И двата вида библиотеки се определят като 

„много зависими“ от държавния и 

общинския бюджет, но са на мнение, че 

тази зависимост се отразява на дейността 

им категорично или по-скоро положително.  

Фигура 16. Как според вас се отразява това на 
дейността ѝ? 

 
Библиотеки, n=43 (регионални и общински) 

 

За разлика от регионалните и общинските 

библиотеки, преценката на читалищните 

библиотеки за финансовото им състояние 

е по-скоро негативна, особено на 

библиотеките извън Програмата. Общо 58% 

определят финансовото си състояние като 

по-скоро лошо или много лошо.  
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Фигура 17. Като какво оценявате финансовото 
състояние на библиотеката? 

 
Библиотеки, n(в ПГБ)=402; n(извън ПГБ)=397; 
n(всички)=799, читалищни библиотеки 

 

53% от читалищните библиотеки виждат 

основния проблем при управлението на 

бюджетите на библиотеките в липсата на 

средства. 

Читалищните библиотеки също се 

определят като много зависими от 

държавата/общината, но за разлика от 

регионалните и общинските библиотеки, не 

са категорични в твърдението, че това се 

отразява положително на възможностите за 

развитие на библиотеката – дяловете на 

положително и отрицателно настроените са 

разпределени почти поравно.  

Фигура 18. Как според вас се отразява това на 
дейността ѝ? 

 
Библиотеки, n(в ПГБ)=402; n(извън ПГБ)=397; 
n(всички)=799, читалищни библиотеки 

Мненията на общините за финансовото 

състояние на библиотеките са противоре-

чиви. Според тях са налице и двете 

крайности – всяка четвърта библиотека е в 

много добро или добро състояние, а всяка 

пета – в лошо или много лошо.  

Фигура 19. Как оценявате финансовото 
състояние на библиотеките в общината? 

 
Общини, n=1225 библиотеки, за които е посочен 
отговор на въпроса, 125 отговорили общини 

 

Библиотеки в лошо и много лошо 

състояние има в цялата страна, но най-

голям дял от тях са съсредоточени в по-

малките общини – 63% от библиотеките в 

лошо състояние и 93% от библиотеките в 

много лошо състояние са в общини с 

население под 20 000 души.  

Преобладаващата част от общините са на 

мнение, че средствата за библиотеките се 

управляват много добре, добре или поне 

средно, независимо от незадоволителното 

състояние на данните, свързани с 

финансирането в някои от тях.  

Фигура 20. Как оценявате управлението на 
средствата в отделните библиотеки? 

 
Общини, n=1234 библиотеки, за които е посочен 
отговор на въпроса, 125 отговорили общини 
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В 73% от библиотеките управлението на 

средствата, отпуснати за библиотеките, е 

категорично или по-скоро в съответствие с 

поставените от общината приоритети и 

стратегически цели. 

Експертите, участвали в проучването през 

2017 г., са най-крайни в оценките си за 

финансовото състояние на мрежата от 

обществени библиотеки – определят го 

като „плачевно“. Според тях наличието на 

библиотеки, които успяват да генерират 

приходи по проекти и програми, не може 

да реши генералния проблем, че 

средствата за обезпечаване на основните 

пера от библиотечната дейност 

(осигуряване на адекватна материална 

база, издръжка на човешките ресурси, 

развитие на библиотечни услуги, 

обновяване на фонда) като цяло не 

достигат. 

Всички изследвани през 2017 г. групи 

(библиотеки, общини, експерти) виждат 

възможности за подобряване на финансо-

вото си състояние на библиотечната мрежа 

в три направления – увеличаване на 

бюджетните средства, сближаване с 

бизнеса и увеличаване на дарителството, 

развитие на дейности, които носят приходи, 

вкл. специализирани библиотечни услуги 

или отдаване на помещения и/или активи 

под наем.  

Независимо от усещанията на някои 

библиотеки, че финансовото им състояние 

е задоволително и ангажираността на 

библиотекарите с търсене на възможности 

за развитие, може да се твърди, че са 

необходими спешни мерки в подкрепа на 

развитието на библиотеките, особено на 

тези в читалищата, с цел наваксване на 

изоставането от възможностите, които една 

съвременна библиотека трябва да 

предоставя.  

6.5. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОМЕНИ В 

МЕХАНИЗМА НА ФИНАНСИРАНЕ 

Според 63% общините, участвали в 

проучването от 2017 г., библиотеките имат 

нужда от повече финансова независимост. 

Разбиранията на общинските 

администрации за „финансова 

независимост“ обаче не касаят бюждетно 

разделяне на библиотеките от читалищата, 

а по-скоро отделяне на повече средства за 

библиотеките. 

Фигура 21. Необходимо ли е увеличаване на 
финансовата независимост на библиотеките? 

 
Общини, n=150 

 

71% от общинските администрации не 

могат да препоръчат действия за 

подобряване на управлението на 

финансите на библиотеките, което е 

индикация, че този аспект не се познава 

особено добре. Най-големи натрупвания 

има за отговора „очакваме увеличаване на 

държавната субсидия“ (11%), който по 

същество не представлява препоръка за 

усъвършенстване на финансовото 

управление.  

Като цяло данните за финансирането на 

библиотеките, предоставени от общините, 

показват несъвършенства в начина, по 

който общините ги систематизират и 
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съхраняват. Подобен проблем може да 

бъде бариера за ефективната работа с 

библиотеките, тъй като често не е ясно коя 

библиотека с колко средства разполага, 

достатъчни ли са те и за какво ги 

изразходва. Необходимо е в общините да 

бъде въведена единна система за 

наблюдение и отчитане на дейностите на 

библиотеките и тяхното финансиране, така 

че да има яснота по отношение на 

състоянието на библиотечния сектор и 

неговите нужди.  

Експертите, участвали в проучването от 

2017 г. виждат ситуацията по различен 

начин. Според тях пречка за ефективното 

финансиране на библиотеките е статутът 

им на бюджетни структури, което 

ограничава гъвкавостта им по отношение 

на финансирането, поставя ги в рамките на 

по-строги правила и до известна степен 

лимитира възможностите им за собствена 

инициатива при привличането на приходи. 

Както стана ясно по-горе обаче самите 

библиотеки по-скоро са на мнение, че тази 

зависимост е благоприятна за дейността 

им, така че към промените в статута трябва 

да се подхожда предпазливо.  

Читалищните библиотеки пък са напълно 

зависими от управленските решения на 

читалищното ръководство за разходването 

на средствата от читалищния бюджет, тъй 

като разпределението на субсидиите за 

обезпечаване на отделните дейности на 

читалището, включително и за работа на 

библиотеката, е самостоятелно решение на 

читалищното ръководство и не подлежи на 

контрол от страна на държавата. Това 

създава постоянна несигурност за бюджета 

на читалищните библиотеки.  

Експертите са на мнение, че 

Министерството на културата може да 

бъде по-активно при отстояването на 

исканията за по-голямо финансиране за 

областта на културата. Според експертите 

дори и гилдията на заетите в сферата на 

културата да генерира добри предложения, 

последните не достигат до Министерство на 

финансите, защото не получават адекватна 

подкрепа от Министерство на културата и 

не се предоставят на МФ по официален път 

като мотивирани доклади.  

Като цяло обаче няма единодушно мнение 

по какъв начин следва да се реформира 

механизмът за финансиране на 

обществените библиотеки и дали към този 

момент изобщо има нужда от генерална 

реформа, а не само от адекватно 

увеличаване на финансирането.  

Основно притеснение на част от експертите 

е, че инициирането на промени в модела 

на финансиране, без преосмисляне на 

цялостната стратегическа визия за 

развитието на библиотеките, може да 

навреди, вместо да промени ситуацията в 

положителна насока. 

Друга група експерти обаче смятат за 

крайно необходимо да се премахне 

зависимостта на финансирането на 

читалищните библиотеки от субективната 

преценка на ръководството на читалището 

колко средства ще бъдат отпуснати за 

библиотечна дейност. Новият подход към 

финансирането на библиотеките трябва да 

се основава на ясни правила какви 

средства и на базата на какви критерии 

следва да постъпват в различните видове 

библиотеки. Особено важно е да бъдат 

въведени критерии за финансиране на 

отделните библиотеки, които да се базират 

на оценка на постигнатите резултати от 

библиотечната дейност, разглеждана преди 

всичко като генерирани реални ползи за 
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крайните потребители на библиотечните 

услуги и нивото на удовлетвореност. 

Според експертите фокусът на реформата в 

модела на финансиране трябва да е как със 

същите ограничени ресурси да се 

реорганизира работата на библиотечната 

мрежа, така че тя да предлага по-

качествени услуги на своите потребители.  

Експертите изтъкват нуждата да се 

изгражда все по-тясна връзка между 

общините и местните библиотеки, така че 

съществуването и поддържането на 

работещи и полезни за общността 

библиотеки на местно ниво да се превърне 

в истински приоритет и въпрос на престиж 

за отделните общини.  

Възможност за подобряване на 

финансовото състояние на библиотечната 

мрежа експертите виждат и в 

намаляването на броя на обществените 

библиотеки. Този подход не бива да се 

възприема като „престъпление“ срещу 

малките населени места, тъй като касае 

единствено малките, неефективни 

читалищни библиотеки, които дори нямат 

собствен персонал. Този подход също така 

не поставя под въпрос безспорната роля на 

читалищата за съхраняване на духа и 

ценностите на местната общност. 

Затварянето на нефункциониращите 

библиотеки само по себе си няма да лиши 

читалищата от възможността да поддържат 

сбирки от книги, но ще прекрати порочната 

практика за използване на целево 

финансиране не по предназначение. 

Оптимизацията на библиотечната мрежа 

ще освободи ресурси, които в момента не 

се разходват за библиотечна дейност. 

 

7. ВЪЗПРИЯТИЯ И НУЖДА ОТ 

ПРОМЯНА 

Изоставането на българските библиотеки от 

съвременните тенденции в развитието на 

библиотеката като пространство за учене, 

творчество, култура и социална 

комуникация е ясно проследимо в 

представите на гражданите за тях. 

Проучването сред ползващи и неползващи 

библиотечни услуги от 2017 г. показва, че на 

местата, на които библиотеките 

продължават да функционират по 

традиционния начин, те продължават да се 

възприемат като място за четене и 

вземане на книги. Там, където 

библиотеката се е превърнала в център на 

общността, хората я възприемат като място 

за „обмяна на личен опит“, „на мисли“, 

място, където се забавляват, дискутират, 

научават нови неща, място, където могат да 

прекарат време с децата и внуците си.  

Емоционалната връзка с библиотеката в 

градовете, и особено в София, е много 

слаба. Когато библиотеката се превърне в 

център за комуникация и информация за 

всеки (както в с. Труд), хората започват да я 

определят като „свое място“, за подобре-

нията на което всички работят заедно. 

Приятно е. Опитваме се да подобрим 

интериора, да привлечем децата. Децата 

рисуват, закачаме там техни рисунки, да има 

някакво разнообразие. И сега като в лятната 

читалня, която е извън сградата, навън, това 

също е интересно, децата ги привлича това 

нещо. 

Фокус групи, с. Труд, ползватели 

Безразличието към библиотеките нараства 

с нарастване на големината на населеното 

място. Най-незаинтересовани са хората от 

големите градове, особено София, които 

имат достъп до множество разнообразни 
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услуги и информация, и желаят всичко да 

им се поднася наготово, включително в 

библиотеката. Като противовес на това е 

ценността на библиотеката за едно малко, 

но живо, населено място като с. Труд и 

грижата, която хората полагат за развитието 

на своя малък общностен център. 

Начинът, по който се възприемат 

библиотеките, не е учудващ. Основната 

причина е липсата на видима промяна. 

Библиотеките сякаш са спрели развитието 

си. Те са в стари сгради, с тесни помещения, 

запазили са характерната миризма на стари 

книги – „специфична отблъскваща миризма 

на вестници и хартия“ (гр. Левски, 

неползващи), мрачни и неуютни са, 

неудобни за потребителите. Не привличат с 

нищо, „нямат вид“ (гр. София, неползващи).  

Библиотеки като тази в с. Труд са по-скоро 

изключения - „Тук всичко е цветно, шарено, 

направено с разни картини от децата, 

изработили нещо, изделия, кътове“.  

 

НАРД, Благотворителен концерт в с. Труд за 
набиране на средства за библиотеката, снимка 
http://navabg.com  

 

Бедността във всичките й аспекти (бедност 

на фонда, бедност на оборудването, 

ограничено финансиране, ниски заплати 

за библиотекарите) е белязала цялостното 

възприятие за българската обществена 

библиотека.  

[Библиотеката] Не е в крак с нещата, които 

се случват и нуждите на хората.  

Фокус групи, гр. София, неползващи 

 

Бедността и изоставането създават 

впечатлението, особено сред хората, които 

не ползват библиотечни услуги, че 

обществената библиотека като институция 

отмира. Като основна причина за това 

определят достъпа на хората в 

съвременния свят до други, по-богати и по-

актуални източници на информация. 

Библиотеката в сегашния си вид няма какво 

да им предложи. 

Актуалните възприятия за обществените 

библиотеки са резултат от многогодишни 

натрупвания на разочарования от услугите 

на библиотеката и от обслужването на 

някои места и от трайното неглижиране на 

нуждите на библиотеките и техния 

персонал от страна на държавата. 

Недоверието във възможностите на 

обществената библиотека се предава 

между поколенията – неползващите 

библиотеки родители отглеждат 

неползващи библиотеки деца. Нещо повече 

– в съзнанието на някои от тези нови 

личности библиотеката вече не съществува 

като източник на информация и знания.  

В дългосрочен план това ще води до 

устойчив спад в броя на потребителите в 

обществените библиотеки и постепенно 

отмиране на институцията, най-напред в 

големите градове – заради липсата на 

потребност, а после и в малките населени 

места – заради обезлюдяването. 

Библиотеката в сегашния си вид има повече 

недостатъци, отколкото предимства. 

Старата материална база, липсата на 

пространство, бедният и остарял 

библиотечен фонд, недостатъчното 

http://navabg.com/
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оборудване и липсата на модерни 

технологии и решения са сред основните 

критики и на ползватели, и неползващи 

библиотечни услуги.  

Достъпът за хора с увреждания почти 

навсякъде е проблем. Често и възрастните 

хора срещат трудности („защото стъпалата 

са множко…“ – гр. Ловеч, ползватели).  

Библиотеките масово работят с работното 

време и с обедните почивки на 

ползвателите. Голяма част от тях не работят 

и през уикенда, което допълнително 

ограничава потреблението.  

Малките помещения, които често са 

неподходящи за пълноценното 

функциониране на библиотеките, дори и в 

най-традиционния им вид, възпрепятстват 

и развитието на други дейности – например 

обособяването на кътове за деца и 

възрастни, провеждането на обучения и 

дискусии. В повечето библиотеки местата 

за четене, освен че са малки, са и 

претрупани с мебели и неудобни за 

посетителите.  

Съвременната българска библиотека е 

консервативна и тиха, с ограничена 

аудитория от по-възрастни хора, 

непривлекателна за младите. Много по-

рядко тя е „център на живот“, „на култура“, 

„на приятелства и общуване“ (с. Труд, 

ползватели).  

И ползватели, и неползващи ясно осъзнават 

нуждата от промяна в библиотеката. 

Наблюдават се два типа потребности.  

Първата потребност е от материална 

промяна – подобряване на материалната 

база и условията за обслужване на 

потребителите, обогатяване на фонда, 

оборудване на библиотеките с компютри с 

цел ползване на електронен каталог, бази 

данни и електронни книги. За групата, 

търсеща най-вече материална промяна, е 

много важно да бъдат запазени 

традиционните функции на библиотеката. 

За тях напредничавите идеи за 

модернизация, реализирани в DOKK1 в 

Дания, са хубави, но от гледна точка на 

въвеждането им в българските библиотеки 

се възприемат скептично. Определят 

датската библиотека в този й вид по-скоро 

като „място за развлечение“, „социален 

център“, дори „мол“ (гр. София, 

неползващи), но не и библиотека – „то няма 

нищо общо с думата „библиотека“ (гр. 

Левски, неползващи). Смятат, че такова 

място, особено в София, би предизвикало 

интерес, по примера на Музейко, който 

привлича все повече посетители. Хората 

обаче биха ходили там по-скоро за 

развлечение, вместо да ползват 

библиотеката.  

Независимо че като цяло приемат идеята за 

модерна библиотека от типа на DOKK1, са 

категорични, че у нас това не може да се 

случи. Изтъкват няколко основни 

ограничения: 

• Финансови – такива центрове са скъпи и 

не „по джоба“ на България  

• Икономически – страната ни все още не 

е достигнала този етап на развитие – 

„България и Скандинавските страни – 

все едно да говорим за неизмерими 

неща“ (гр. Ловеч, ползватели).  

• Социални – манталитетът и 

възпитанието на българина, както и 

фактът, че българинът не чете 

достатъчно, за да има смисъл от 

изграждането на такава библиотека.  

 

Колебливото приемане на новостите в 

развитието на библиотеките, особено в 
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София, е тревожен сигнал. Закостенялата 

представа за библиотеката от миналото 

надделява над съвременните виждания за 

институцията и на практика е пречка пред 

развитието, защото хората не изискват от 

държавата необходимата промяна. От 

друга страна, сегашните ползватели не са 

запознати с добрия модел, като този на 

хората от с. Труд например. Повечето от тях 

нямат представа каква ценност за 

общността и развитието на личността може 

да представлява една библиотека с 

капацитет да удовлетвори голям набор от 

потребности, както от информация и 

знания, така и от общуване. Това 

ограничава мисленето им до собствения им 

опит и представи.  

Втората потребност е от съдържателна 

промяна. За групата, подкрепяща този тип 

промяна, подобряването на условията в 

библиотеките също е важно, но по-важни 

са промените в цялостната визия и 

разбиране за съвременната библиотека.  

Носител на желанието за такъв тип промяна 

са най-общо два типа хора – от една страна, 

хора с модерно мислене, въображение и 

амбиция, приемащи с радост и 

любопитство новостите, хора, които искат 

по-добро бъдеще за децата си, и от друга 

страна – хора, които са срещали добър 

пример и могат лесно да си представят 

нова посока на развитие – ползвателите от 

с. Труд, както и хора, които са имали досег с 

библиотеки в чужбина. 

Тази група разбира много добре примера 

на DOKK1 и адмирира факта, че 

библиотеката се приспособява към нуждите 

на съвременното общество.  

 

От една обикновена библиотека, те 

обогатяват информацията. Ето както има и 

компютри, но и четенето. Те наблягат на 

книгата. Подходът към децата, към 

възрастните, за да накарат едно дете да 

чете. Те смятат, че едно четящо дете е 

голям принос за тях. […] 

Опитват се намесват и технологиите вътре, 

заедно с книгите, не се опитват да го 

отделят и ограничават. Това е добро, защото 

то е част от всекидневния ни живот и може 

би така го прави по-нормално и по-приятно 

като ходиш по-често в библиотеката, тъй 

като нещо от дневния ти живот го има и 

там. 

Фокус групи, с. Труд, ползватели 

В София младите семейства с деца и 

младите хора, обучавали се или прекарали 

известно време в чужбина, осъзнават 

недостига на места в столицата, в които да 

могат да прекарат по интелигентен начин 

време сами със себе си, със съученици и 

състуденти, с приятелите или с децата си.  

Това си е жив пример за здравословна градска 

среда. 

Фокус групи, гр. София, ползватели 

 

Nova ТВ, Кадър от репортажа 

 

Тази група хора възприемат модерната 

библиотека като „място за всеки“ (с. Труд, 

ползватели). В нея просторните помещения 

са задължителни, за да може никой да не 

пречи на останалите.  
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Вижте какво значи обемът на читалнята. 

Който си е взел книгата толкова му е 

просторно, че не му прави впечатление 

играта на детето. Той се е съсредоточил да 

си чете книгата. Все едно е отишъл в 

градината, децата си играят, седнал е на 

пейката под сянка на дърво и си чете книгата. 

Това е същото, въпреки че не е под дървото. 

Атмосферата, обемът на самата зала как 

предразполага за четенето. 

Фокус групи, с. Труд, ползватели 

Реакциите и на ползватели на библиотечни 

услуги, и на неползващите към репортажа 

на Nova телевизия са показателни за 

нуждата от добри примери. Дори най-

скептичните се вдъхновяват от 

възможностите и потенциалния мащаб на 

действие на нещо толкова обикновено в 

представите им като една библиотека. Това 

е ясна индикация, че идеята за модерната 

обществена библиотека трябва да бъде 

разпространявана чрез добри примери, 

подобно на този в с. Труд.  

Ако всичко дотук трябва да се обобщи, то 

може да бъде казано в едно изречение – 

българската обществена библиотека 

ТРЯБВА да се промени, за да продължи да 

съществува.  

Една активно работеща, модерна и 

технологична библиотека е вдъхновение за 

всички, „сърце“ на малките населени места 

и елемент от здравословната среда за 

градовете.  

За да бъде привлекателна за 

потребителите, съвременната обществена 

библиотека трябва да предлага 

разнообразие от възможности в следните 

категории: 

 

 

1) Библиотечни услуги 

• Четене на книги и периодика 

• Заемане на книги 

• Библиотечни справки 

• Предоставяне на разнообразна 

информация от различни източници, 

вкл. междубиблиотечен обмен 

 

2) Услуги, свързани с технологии 

• Ползване на компютър 

• Достъп до интернет 

• Достъп до електронни бази данни 

• Запазване на книги/други издания по 

имейл и уведомление по имейл, когато 

са налични 

• Онлайн библиотека, вкл. сканирани 

книги 

• Автоматизация на търсенето на книги и 

периодика  

• Ползване на смарт устройства/ 

електронни четци в библиотеката 

• Видео презентации на книги 

• Аудио книги  

• Ползване на принтер, скенер, копирна 

машина, мултимедия 

• Виртуална реалност 

 

3) Услуги за общността 

• Четене за хора със специални нужди  

• Организация на събития  

• Възможност за контакти между 

потребителите, вкл. дискусии, срещи, 

съвместна работа  

• Курсове за родители 

• Детски център/кът и дейности за деца 

• Дейности за ученици 

• Помощ при търсене на работа 

• Обучения за възрастни – езикови и 

компютърни  
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• Допълнителни възможности: плащане 

на сметки и данъци 

 

Във всички населени места, с изключение 

на с. Труд, изрично се подчертава, че тези 

услуги трябва да са безплатни.  

Важен аспект от дейността на обществената 

библиотека е участието й в образованието, 

особено в това на децата. Във всички 

населени места и ползващи, и неползващи, 

заявяват категорично, че библиотеката 

трябва да надгражда наученото в училище 

и да подпомага създаването на навици за 

четене у децата.  

Библиотеките имат и важна роля в 

интеграцията на малцинствата. Активното 

им функциониране е от особено значение 

за спокойното съжителство между 

етническите групи, тъй като съвместното 

ползване на услугите подобрява 

социалните контакти, създава усещане за 

равни права и чувство на принадлежност 

към общността.  

Разнообразието от функции на 

библиотеката, както реални, така и 

очаквани, и сходствата в различните 

населени места, показват, че хората имат 

нужда от библиотека, в чиято основа са 

традиционните библиотечни услуги, но 

която предлага и други възможности за 

ползване на информация, забавления и 

общуване. За да изпълнява функциите си, 

библиотеката трябва да разполага с:  

• Добра материална база 

• Актуален и разнообразен библиотечен 

фонд и условия за правилното му 

съхранение и представяне 

• Пространство и обособени кътове за 

деца и възрастни  

• Квалифициран персонал 

• Добро осветление 

• Охлаждане и отопление 

• Удължено работно време 

• Кафене 

• Тоалетна  

• Техника – компютри, принтер, скенер, 

копирна машина, мултимедия (като 

минимум) 

• Зала/зали за организация на събития, 

игри, обучения и други 

• Паркинг 

• Достъп за хора със специални нужди 

8. СЪСТОЯНИЕ НА 

БИБЛИОТЕКИТЕ 

Данните от последните 10 години показват, 

че най-значимият фактор за промяната в 

състоянието на обществените библиотеки 

в България е осъществяването на 

Програма „Глобални библиотеки – 

България“, с подкрепата на Фондация „Бил 

и Мелинда Гейтс”, в периода 2009-2013 г. 

Бюджетът на Програмата възлиза на 48 

млн. щ. д. и включва безвъзмездна помощ 

от Фондацията в размер на 15 млн. щ. д., 

дарение на софтуерни продукти от 

Майкрософт на стойност 18 млн. щ. д. и 

насрещен принос от 15 млн. щ. д. от 

централната и местната власт в България.  

Основната цел на Програмата е да улесни 

достъпа до информация, знания, 

комуникации, електронно съдържание и 

услуги за общността чрез мрежата на 

обществените библиотеки. В рамките на 

Програмата са оборудвани почти 5 000 

компютърни работни места за граждани в 

960 обществени библиотеки. Повече от 

3 000 библиотечни служители от над 1 600 

библиотеки са обучени в работа с 

компютри и Интернет, предоставяне на 
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съвременни библиотечни услуги, 

библиотечен мениджмънт, общуване и 

работа с потребители и общности, 

застъпничество и разработка на проекти. В 

рамките на осигуреното насрещно 

финансиране от българска страна са 

направени текущи ремонти в помещенията 

на библиотеките, а Министерството на 

осигурява нови щатни бройки за 

библиотекари. 

Експертите, участвали в проучването през 

2107 г., не могат да откроят други някакви 

значими постижения в областта на 

библиотечното дело, извън реализацията 

на Програмата. Според тях най-голямото 

постижение на библиотеките в България е, 

че продължават да съществуват въпреки 

всичко.  

Повечето експерти отчитат и известно 

цялостно стабилизиране на библиотеките, 

особено на фона на трудностите, които са 

изпитвали в началото на прехода. Тези 

плахи, но все пак положителни тенденции, 

се съчетават и с привличането на повече 

млади и инициативни хора в библиотеките 

в провинцията, които допринасят за 

обновлението на библиотечното дело на 

местно ниво.  

8.1. МАТЕРИАЛНА БАЗА  

Проведеното изследване сред ползватели и 

неползващи обществени библиотеки през 

2017 г. определя недостатъчно добрата 

материална база като една от ключовите 

бариери пред развитието на библиотеките. 

Наред с остарелите мебели и оборудване, 

сред основните проблеми е липсата на 

пространство.  

Данните от проучването сред библиотеките 

през 2017 г. потвърждават наблюденията на 

гражданите – българската библиотека е с 

недостатъчна площ – в 69% от случаите тя е 

по-малко от 100 кв. м., обикновено има 

едно-две помещения (63%), разположени 

най-често в сградата на читалището (77%). 

Тази ситуация е останала непроменена в 

последните 10 години.  

Фигура 22. Колко е общата площ на 
помещенията на библиотеката?  

 
Библиотеки, n(2008)=2351, n(2017)=842 

 

Липсата на пространство не дава 

възможност за обособяването на кътове за 

групи с различни потребности – например 

деца и възрастни, и пречи на библиотеката 

да бъде едновременно място за уединение 

и фокус върху знанието и място за социални 

контакти и общуване. 

Експертите, участвали в проучването през 

2017 г., също смятат, че материалната база 

е „в окаяно състояние“ и не съответства на 

изискванията за нормална библиотечна 

среда. Наредбата на МРРБ за минималните 

изисквания при проектиране, изпълнение и 

поддържане на сгради за обществено 

обслужване в областта на образованието и 

науката, здравеопазването, културата и 

изкуствата не се спазва по отношение на 

обществените библиотеки. Причините за 

това са, че от една страна средства за 

ремонти изобщо няма, а от друга – 

нормативните изисквания са по-скоро 

пожелателни, но не и задължителни за 

общините, на чиято територия 

функционират библиотеки.  

4.3%

23.8%

42.4%

22.5%

6.3%

0.7%

3.9%

22.9%

40.4%

21.9%

10.2%

0.7%

До 20 кв.м.

От 21 до 50 кв.м.

От 51 до 100 кв.м.

От 101 до 250 кв.м.

Над 250 кв.м.

Няма данни

2008 г.

2017 г. 
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За състоянието на материалната база 

„говори“ и годината на последните ремонти 

на помещенията – в над 1/3 от 

библиотеките това се е случило преди 2010 

г., а в 18% никога не е правен ремонт. 

Състоянието е по-лошо в библиотеките 

извън Програмата. 

Фигура 23. През коя година е направен 
последният ремонт на помещенията? 

 
Библиотеки, 2017, n(в ПГБ)=445; n(извън ПГБ)=397; 
n(всички)=842 

 

Както споделят и ползвателите на 

библиотечни услуги, библиотеките често 

имат и проблем с обзавеждането, в 

допълнение към неремонтираните сгради и 

помещения. По данни от 2017 г. в 46% от 

библиотеките никога не е правено 

преобзавеждане.  

Фигура 24. Кога за последен път е правено 
преобзавеждане в библиотеката? 

 
Библиотеки, 2017, n(в ПГБ)=445; n(извън ПГБ)=397; 
n(всички)=842 

По този показател библиотеките в Програма 

„Глобални библиотеки – България“ отново 

имат предимство. Делът на тези, в които 

никога не е правено преобзавеждане сред 

тях е 38%, а в 39% преобзавеждането е 

осъществено след 2010 г., т.е. около 

времето на включването им в Програмата.  

В голяма част от библиотеките липсват СОТ 

(78%) и пожароизвестителни системи (87%). 

През 2008 г. дяловете са съответно 87% и 

96%. Това означава, че ситуацията не е 

променена драматично, макар едно от 

изискванията на Програма „Глобални 

библиотеки“ да беше оборудването с 

подобна техника.  

8.2. ОБОРУДВАНЕ 

Дейността на Програма „Глобални 

библиотеки – България“ е довела до 

съществени различия в техническото 

оборудване на библиотеките.  

Фигура 25. Какъв е общият брой на компютрите 
в библиотеката? 

 
Библиотеки, 2017: n(в ПГБ)=445; n(извън ПГБ)=397; 
n(всички)=842; n(2008)=2351 

 

Според данните от проучването през 2017 г. 

под 14% от библиотеките в страната не 

разполагат с нито един компютър, докато 

през 2008 г. този дял е 65%. Това означава, 

че библиотеките извън Програмата също 

38.4%
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са положили значителни усилия за 

осигуряването на оборудване (в тази група 

делът на библиотеките без компютър през 

2017 г. е 28%).  

Проучването от 2017 г. показва, че в 79% от 

библиотеките няма закупени компютри в 

последните 3 години. В допълнение към 

проблема с липсата на компютърно 

оборудване в част от библиотеките извън 

Програмата, може да се очаква, че скоро 

„на дневен ред“ ще стои и въпросът с 

остаряващата и/или неработеща техника, 

особено в библиотеките, участващи в 

Програмата, при които оборудването вече е 

на пет и повече години.  

Фигура 26. Колко от компютрите са закупени 
през последните три години? 

 
Библиотеки, 2017, n(в ПГБ)=441; n(извън ПГБ)=285; 
n(всички)=726, притежаващи поне един компютър 

 

Библиотеките в Програмата разполагат с 

повече възпроизвеждаща техника. Поне 

едно устройство от този тип има във всяка 

„глобална“ библиотека. В 36% от 

библиотеките извън Програмата обаче 

няма нито едно устройство от този тип. На 

национална база библиотеките през 2017 г. 

библиотеките без нито едно устройство са 

само 18%. при 76% старта на Програмата 

през 2008 г.  

Следващата фигура представя типовете 

налични устройства в библиотеките към 

настоящия момент.  

Фигура 27. Библиотеки с поне едно 
възпроизвеждащо устройство, 2016 г. 

 
Библиотеки, 2017, n(в ПГБ)=445; n(извън ПГБ)=397; 
n(всички)=842 

 

През 2008 г. в 40% от сградите, в които са 

разположени библиотеките има достъп до 

интернет (няма данни колко библиотеки 

обаче имат достъп до интернет). В момента 

в 82% от библиотеките в страната има 

интернет. Във всяка трета библиотека 

световната мрежа може да се ползва и от 

служителите, и от потребителите, а във 

всяка пета библиотека – достъпът е само за 

служители. 

Основен принос за високия дял 

библиотеки с достъп до интернет на 

национална база има Програма „Глобални 

библиотеки“ – почти всички библиотеки 

участници и в момента осигуряват достъп 

до мрежата за своите ползватели и служи-

тели. За разлика от тях, и към настоящия 

момент едва 1/3 от библиотеките извън 

Програмата могат да осигурят интернет 

достъп за потребителите си, а във всяка 

трета библиотека извън Програмата изобщо 

няма интернет.  
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Според проучването от 2017 г. 45% от 

библиотеките в страната максималната 

скорост на интернет връзката надхвърля 20 

Mbps. В библиотеките в Програмата делът 

достига до 52%, докато библиотеките извън 

Програмата с високоскоростен достъп до 

интернет са 35%. 

Фигура 28. Достъп до интернет в библиотеката 

 
Библиотеки, 2017, n(в ПГБ)=445; n(извън ПГБ)=397; 
n(всички)=842 

 

През 2008 г. в почти 78% от библиотеките в 

страната няма нито едно компютъризирано 

работно място с интернет за посетители, а в 

47% от библиотеките няма и нито едно 

място за служители. Сега ситуацията е 

коренно различна – в библиотеките, в които 

има интернет, няма компютър, който да не 

е свързан с мрежата.  

Фигура 29. Брой компютъризирани работни 
места с връзка към интернет за посетители 

 
Библиотеки, n(2017)=546; n(2008)=883, библиотеки с 
компютри и достъп до интернет 

Фигура 30. Брой компютъризирани работни 
места с връзка към интернет за служители 

 
Библиотеки, n(2017)=546; n(2008)=883, библиотеки с 
компютри и достъп до интернет 

 

Сравнителните данни за последните 10 

години показват, че в библиотечната мрежа 

са настъпили съществени промени. Част от 

тях се дължат на Програма „Глобални 

библиотеки“. Библиотеките извън 

Програмата обаче също полагат 

неимоверни усилия да са в крак с новите 

изисквания на потребителите, макар при 

тях процесите да се случват по-бавно.  

Различията между библиотеките в и извън 

Програмата са пример за това какъв 

напредък може да бъде осъществен с 

външна помощ и колко бързо може да 

бъде постигнат той. Следователно 

подкрепата за библиотеките от страна на 

държавата и общините е задължителна, ако 

общата цел е предоставянето на адекватни, 

съвременни услуги на потребителите. 

8.3. БИБЛИОТЕЧНИ РЕСУРСИ 

Наличните библиотечни ресурси са ключов 

фактор за посещението в библиотеките. 

Една от основните критики на ползвателите 

е, че библиотечният фонд е крайно остарял, 

а на места и доста ограничен. 

Потребителите определят като 

недостатъчни и електронните ресурси, до 

които имат достъп. 
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Проучването сред библиотеките показва, че 

от 2008 г. насам няма особена промяна в 

размера на библиотечния фонд.  

Фигура 31. Общ размер на библиотечния фонд 

 
Библиотеки, n(2008)=2351, n(2017)=842 

 

Това се дължи на факта, че в около 70% от 

библиотеките няма отчисления. Където 

има, се отчисляват средно между 220 до 

260 единици на година. Най-много 

отчисления има в читалищните библиотеки 

извън Програмата – в последните три 

години техният фонд е намалял с 32%. В 

сравнение с 2008 г. фондът на регионалните 

библиотеки е намалял с 8%, а на 

читалищните – със 7%. Увеличението при 

общинските библиотеки е с 46%. 

Фигура 32. Среден размер на библиотечния 
фонд по видове библиотеки 

 
Библиотеки, n(2017)=842, n(2008)=2248 

                                                           
13 http://www.nsi.bg/bg/content/3572/издадени-
книги-и-брошури  

Макар по данни на НСИ всяка година в 

България да се издават между 6 и 8 хил. 

нови книги13, в 22% от библиотеките няма 

нито едно постъпление за 2016 г. 

(независимо от начина на постъпване). За 

сравнение през 2015 г. този дял е 24%, а 

през 2014 г. – 29%. Ситуацията се е влошила 

в сравнение с 2008 г., когато само в 10% от 

библиотеките няма нито едно постъпление.  

Данните за броя на постъпленията по 

години показват същата тенденция – 

актуализацията на библиотечния фонд се 

случва все по-бавно и броят на 

постъпленията за всички видове 

библиотеки намалява съответно с 36% за 

регионалните, 21% - за общинските и 31% - 

за читалищните библиотеки. 

Фигура 33. Среден брой на постъпленията 

 
Библиотеки, n(2017)=842, n(2008)=2248 

 

През 2016 г. 50% от новите материали 

„идват“ в библиотеките чрез дарения, 35% - 

чрез покупка, 15% - чрез депозит, а 0.5% - 

чрез книгообмен.  

През 2016 г. библиотечният фонд на 

страната е съставен основно от книги 

(92.4%), периодични издания (4.3%), 
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графични, картографски документи и 

печатни музикални документи (1.3%), 

аудио-визуални документи (1.0%) и други 

документи (общо 1.0%), включително 

електронни документи (електронни книги, 

други дигитални документи) с дял от 0.2%.  

Дигитализираните ресурси в библиотеките 

през 2016 г. са малко. В 3% от библиотеките 

има дигитализирани книги, в 2% - 

дигитализирани периодични издания, а в 

близо 3% - други документи. 

Данните от проучването от 2017 г. показват, 

че библиотеките в България масово не 

поддържат каталози – 70% нямат нито 

традиционен, нито електронен каталог. 

Делът е много висок и за библиотеките от 

Програма „Глобални библиотеки“ – над 

57%. През 2008 г. делът на библиотеките 

без система за автоматизация на 

библиотечните дейности е 88%.  

Фигура 34. Какви каталози се поддържат в 
библиотеката? 

 
Библиотеки, 2017, n(в ПГБ)=445; n(извън ПГБ)=397; 
n(всички)=842 

 

Към настоящия момент каталози 

поддържат всички регионални и общински 

библиотеки. Ситуацията е значително 

подобрена в сравнение с 2008 г., когато 

3.7% от регионалните библиотеки (1 бр.) и 

41% от общинските нямат каталози. 

При читалищните библиотеки също има 

подобрение, макар и не толкова голямо. 

Към момента делът на библиотеките без 

каталог в тази група е 73% (83% за 

библиотеките извън Програмата и 63% за 

тези в Програмата), при 91% през 2008 г.  

Проучването от 2017 г. показва, че делът на 

библиотеките с електронен каталог е 13% 

на национална база. В 38% от тези случаи 

(т.е. при 5% от всички библиотеки) 

електронният каталог е достъпен и онлайн.  

Библиотеките, които имат каталози, 

използват два софтуера: PCTM – АБ (59%) и 

E-lib (33%). Основните ползвани модули са 

пет: „Обработка на книги“, 

„Класификатори“, „Заемна служба“, „Книга 

за движение на библиотечния фонд“ и 

„Обслужване“. 25% от библиотеките имат 

лицензи за друг софтуер – най-често 

Windows и/или MS Office. 

Понастоящем само 2% от библиотеките в 

страната имат достъп до платени бази 

данни. Сред тях са малко 42% от 

регионалните библиотеки и малък дял 

(около 12%) от общинските библиотеки.  

8.4. БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ 

Проучването сред ползватели и 

неползващи обществени библиотеки от 

2017 г. показва, че библиотеката често се 

възприема като място за вземане на 

книги, особено в големите градове, където 

средата е пренаситена с информационни 

възможности.  

Данните на библиотеките от 2017 г. 

потвърждават наблюденията на 

потребителите – 74% от заеманията през 
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2016 г. са за дома, а останалите 26% - за 

ползване на място.  

В допълнение средният брой на 

заеманията намалява на годишна база при 

всички библиотеки. Макар че заеманията в 

читалищните библиотеки в Програмата 

традиционно са два пъти повече от тези в 

библиотеките извън Програмата, тенден-

цията към намаляване на средногодишния 

брой на заеманията е валидна и за тях. 

Фигура 35. Среден брой на заеманията годишно 
по видове библиотеки и по години 

 
Библиотеки, 2017, n=25; n=17; n=383; n=361  

Фигура 36. Общ брой заемания в библиотеките 
по години14 

 
Библиотеки, 2017, n=842 

 

Според изследването от 2017 г. 84% от 

заеманията през 2016 г. са на книги, 13% - 

                                                           
14 Данните за 2008 г. са за брой заети материали и не 
могат да бъдат сравнени.  

на периодични издания, а 1.5% - на 

електронни документи.  

Актуалните данни показват, че общо 14% от 

библиотеките ползват междубиблиотечно 

заемане в страната. Това се прави основно в 

библиотеките в Програмата (21% от тях). В 

библиотеките извън Програмата този дял е 

6%. Само библиотеките в Програмата 

използват международно заемане (2.5%). 

През 2016 г. 26% от библиотеките твърдят, 

че не са предоставили на своите 

потребители нито една справочна или 

информационна услуга. Възможно е обаче 

този дял да се дължи на недостатъчно 

добро боравене с терминологията или 

липса на отчетност. Тази хипотеза се 

потвърждава и от факта, че през 2008 г. този 

дял е 18%. Подобно намаление обаче, при 

нарасналите възможности на библиотеките, 

на практика е невъзможно.  

Най-голям дял библиотеки са предоста-

вили тематични или консултационни 

услуги. Потреблението почти не се променя 

през годините.  

Фигура 37. Справочни и информационни услуги 
по видове (дял предоставили поне една услуга) 

 
Библиотеки, 2017, n=842 
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През 2016 г. 19.5% от библиотеките са 

предоставили поне една справка или 

информация в писмена форма, а 51% - поне 

една в устна.  

42% от библиотеките могат да направят 

хартиени копия на документи за своите 

потребители, а още 12% могат да им 

осигурят и хартиени, и дигитални. 

Библиотеките с повече възможности са 

част от Програма „Глобални библиотеки“ – 

общо 74% от тях могат да предоставят 

такива услуги на потребителите си при 32% 

от библиотеките извън Програмата. 

Съществена част от библиотечните услуги са 

обученията и консултациите за 

потребители. През последните три години в 

регионалните библиотеки се наблюдава 

плавно покачване на броя на обученията, 

обучените и консултираните лица.  

Фигура 38. Среден брой обучения, обучени и 
консултирани лица в регионалните библиотеки 

 
Библиотеки, 2017, n=26 

 

В общинските библиотеки също има ръст в 

броя на обученията и консултираните лица. 

Фигура 39. Среден брой обучения, обучени и 
консултирани лица в общинските библиотеки 

 
Библиотеки, 2017, n=17 

В читалищните библиотеки няма тенден-

ция към ръст по нито един от показателите.  

Фигура 40. Среден брой обучения, обучени и 
консултирани лица в читалищните библиотеки 

 
Библиотеки, 2017, n=788-790 

 

Подобни данни са индикация, че развитието 

на услуги, различни от заемането на книги 

и осигуряването на място за четене, се 

случва основно в големите библиотеки, 

които разполагат с повече ресурси.  

Тази теза се потвърждава и от броя на 

организираните културни и други събития в 

библиотеките. Според проучването 

регионалните библиотеки имат значително 

повече събития и броят им нараства по-

бързо – те имат средно 19 събития месечно 

срещу приблизително 1 събитие месечно за 

читалищните библиотеки през 2016 г. 

Читалищните библиотеки извън Програмата 

са най-слабо активни – средният брой 

събития за 2016 г. е около 12, докато в 

библиотеките в Програмата достигат до 20.  

Фигура 41. Среден брой организирани културни 
и други събития в библиотеките на година 

 
Библиотеки, 2017, n=26; n=17; n=386; n=376  

Обучения 
(бр.)

2014 г.: 14

2015 г.: 17

2016 г.: 22

Обучени 
(бр.)

2014 г.: 174

2015 г.: 189

2016 г.: 296

Консултирани 
(бр.)

2014 г.: 308

2015 г.: 316

2016 г.: 377

Обучения 
(бр.)

2014 г.: 1.4

2015 г.: 2.6

2016 г.: 3.4

Обучени 
(бр.)

2014 г.: 13

2015 г.: 24

2016 г.: 18

Консултирани 
(бр.)

2014 г.: 193

2015 г.: 203

2016 г.: 316

Обучения 
(бр.)

2014 г.: 0.8

2015 г.: 0.8

2016 г.: 0.7

Обучени 
(бр.)

2014 г.: 4

2015 г.: 5

2016 г.: 4

Консултирани 
(бр.)

2014 г.: 20

2015 г.: 20 

2016 г.: 20

203
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17

10
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68

17

12

228

64

20

12

Регионални

Общински 

Читалищни 
(в ПГБ)

Читалищни 
(извън ПГБ)

2014 г.
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Събитията в регионалните библиотеки 

„събират“ малко повече посещения на 

годишна база – средно 39 души на събитие 

през 2016 г. При общинските библиотеки 

посетителите са средно 33 души, а при 

читалищните – 23-24 души. При всички 

видове библиотеки в последните три години 

се наблюдава тенденция към увеличение на 

средния брой посетители на едно събитие – 

с 33% за регионалните и общинските 

библиотеки и с 9% за читалищните. Ръстът 

при читалищните библиотеки се дължи на 

библиотеките извън програмата.  

Фигура 42. Среден брой посещения на органи-
зираните събития в библиотеките на година 

 
Библиотеки, 2017, n=26; n=17; n=386; n=376  

 

В обобщение може да се каже, че повечето 

библиотеки не се отличават с голямо 

разнообразие от услуги, а където ги има, 

те не представляват особен интерес за 

потребителите. Все по-привлекателни за 

потребителите обаче стават културните и 

други събития в библиотеките. По този 

показател се представят много добре и 

библиотеките извън Програмата.  

8.5. РАБОТНО ВРЕМЕ 

Една от ключовите критики към 

библиотеките през годините е, че работят с 

прекалено кратко работно време, което 

обикновено съвпада с работното време на 

ползвателите.  

Данните от проучването през 2017 г. 

показват, че единствено регионалните 

библиотеки успяват да осигурят работно 

време с потребители над 50 часа седмично, 

т.е. работят или с удължено работно време, 

или и през уикендите.  

Фигура 43. Работно време на библиотеките – 
брой часове седмично, 2017 г. 

 
Библиотеки, 2017, n=26; n=17; n=386; n=376  

 

Ситуацията не е много променена в 

сравнение с 2008 г. – само най-големите 

библиотеки успяват да осигурят достъп на 

потребителите си в различни от 

стандартното работно време часове.  

Фигура 44. Работно време на библиотеките – 
брой часове на ден, 2008 г. 

 
Библиотеки, 2008, n=27; n=27; n=2297  
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9. ПОТРЕБИТЕЛИ 

Макар и ползватели, и неползващи 

библиотечни услуги да смятат, че 

обществената библиотека у нас има 

сериозни дефицити, които представляват 

значима бариера за развитието й, 

проучването сред библиотеките от 2017 г. 

показва, че посещенията в библиотеките 

на национална база са се увеличили почти 

двойно от 2008 г. насам (ръст от 86%). В 

последните три години обаче нарастването 

се забавя – едва 2% в периода 2014-2016 г. 

Ръстът в посещаемостта се дължи основно 

на регионалните библиотеки, при които 

увеличението в броя на посещенията за 

периода 2008-2016 г. е близо 73%. При 

общинските библиотеки нарастването е с 

21%, но при читалищните е слабо – под 4%. 

Фигура 45. Среден брой посещения на година 
по видове библиотеки 

 
Библиотеки, n(2017)=842, n(2008)=2063 

 

Регионалните библиотеки реализират ръст 

в посещенията и в последните три години 

(7%). Този ръст е резултат от нарастването 

на виртуалните посещения, които през 

2016 г. достигат до 41% от всички 

посещения в тези библиотеки (при 22% 

през 2014 г.). Останалите видове 

библиотеки, които разполагат с 

необходимото оборудване, не успяват да 

привлекат повече 

„виртуални“ потребители.  

Фигура 46. Дял на виртуалните посещения по 
видове библиотеки и по години 

 
Библиотеки, 2017, n=26; n=17; n=395; n=372 

 

Проучването от 2017 г. показва също, че при 

регионалните библиотеки се наблюдава и 

близо 7-процентен ръст в броя на 

регистрираните читатели. В читалищните 

библиотеки обаче, включително тези в 

Програма „Глобални библиотеки“, е налице 

тенденция към спад.  

Фигура 47. Среден брой регистрирани читатели 
по видове библиотеки 

 
Библиотеки, 2017, n=26; n=17; n=397; n=381 
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Фигура 48. Общ брой регистрирани читатели  

 
Библиотеки, 2017, n=842 

 

През 2016 г. 38% от регистрираните 

читатели в библиотеките са до 14-годишна 

възраст. Този дял не се променя през 

годините. Най-голям дял читатели до 14 г. 

има в читалищните библиотеки в Програма-

та – 43%. За сравнение в читалищните 

библиотеки извън Програмата този дял е 

36%. В общинските библиотеки децата са 

39%, а в регионалните – 35% от всички 

потребители. 

Разпределението на читателите по 

социален статус е сходно за последните три 

години. Основна група в структурата на 

потребителите са учащите, а за 

регионалните библиотеки и работещите.  

Фигура 49. Структура на читателите по социален 
статус и по видове библиотеки, 2016 г. 

 
Библиотеки, 2017, n=26; n=17; n=344; n=324 

Данните от 2008 г. имат малко по-различна 

структура, но също показват, че основен 

дял в посетителите заемат учащите, а за 

регионалните и общинските библиотеки – и 

работещите  

Фигура 50. Структура на читателите по социален 
статус и по видове библиотеки, 2008 г. 

 
Библиотеки, 2008, n=27; n=27; n=2297 

 

Прегледът на данните от проучването сред 

библиотеките от 2017 г. показва, че 

потребителите имат интерес да ползват 

библиотечни услуги, особено в библиотеки, 

които разполагат с повече ресурси 

(регионални библиотеки и библиотеки в 

Програмата). Значителният ръст в броя на 

посещенията в последното десетилетие е 

сигнал за нуждата от съвременни 

библиотеки у нас. Различията в данните на 

библиотеките в и извън Програма 

„Глобални библиотеки“ показват ясно 

огромното значение на подкрепата 

(финансова, техническа и технологична) за 

успешното развитие на библиотеките.  
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10. БИБЛИОТЕЧЕН ПЕРСОНАЛ 

10.1. ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

Както стана ясно по-горе, обществените 

библиотеки у нас не получават достатъчно 

подкрепа от държавата. В тази ситуация 

развитието, особено на библиотеките в 

малките населени места, зависи 

единствено от инициативността на 

библиотекарите. Те са истинския „двигател 

на библиотеката“ (с. Труд, ползватели). 

Ентусиазмът, мотивацията и идеите им 

определят в голяма степен отношението на 

ползвателите към библиотеката. Идеалният 

библиотекар трябва: 

• Да следи новите заглавия, да чете 

анотациите и да може да препоръча 

литература 

• Да познава добре библиотечния фонд, 

да знае кое къде се намира и да може 

да го открие бързо 

• Да изпълнява ролята на консултант, 

вместо само административни функции 

• Да може да прецени каква литература е 

подходяща за определена възраст 

• Да провокира любопитство и интерес с 

начина, по който представя 

информацията и самата библиотека.  

• Да предразполага читателите да четат и 

да ползват библиотеката повече  

• Да организира добре работата на 

библиотеката 

• Да осъществява личен контакт с 

посетителите – да ги посреща, да 

познава нуждите и предпочитанията им 

• Да бъде трудолюбив/а, инициативен, 

пълен с нови идеи 

• Да върши работата си с любов и 

отдаденост  

 

Много близко до този образ е 

библиотекарят в с. Труд (за всички 

„Светлето“), която е опорен стълб на 

местната общност.  

Светлето е човекът, който е двигателният 

център в библиотеката, защото тя е много 

инициативна и добронамерен човек. ... Има 

подход към всеки човек и може би това те 

връща. 

с. Труд, ползватели 

Хората от градовете обаче (дори в Левски, 

където има само една библиотека) имат по-

различни виждания за библиотекарите. Там 

често определят служителите като 

„недекватни“, „нелюбезни“, 

„незаинтересовани“, „неинформирани“, 

„немотивирани“, „хора без идеи“, особено 

по-младите сред тях.  

В София ползвателите често не си спомнят 

лицата на библиотекарите дори в 

библиотеки, които посещават относително 

редовно. Това е индикация за слаб контакт 

библиотечния персонал, което пък води до 

слаба емоционална обвързаност с 

библиотеката. И обратно – на местата, на 

които този контакт е съществува, 

отношението към библиотеките е по-

позитивно, въпреки недостатъците им, а 

посещенията са по-чести (с. Труд). 

 
Светла Божилова, библиотекар, Библиотеката 
към НЧ „Светлина – 1929 г.“ в с. Труд, снимка 
http://www.biserche.com  

http://www.biserche.com/
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Проучването от 2017 г. идентифицира три 

ключови роли на библиотекарите. Първата 

роля е свързана с функционирането на 

библиотеката като такава – комплектуване, 

каталогизация, справочно-информационна 

дейност и обслужване. Втората роля е 

управленска – най-вече поддръжка на 

документацията на библиотеката, но също 

и участие в проекти и привличане на 

спонсорства и дарения. Третата роля е 

свързана с взаимодействието с потреби-

телите. Тя е най-важна, защото тя определя 

мястото на библиотеката в общността. 

Библиотекарят трябва стимулира хората да 

посетят библиотеката, да ги заинтригува и 

да им осигури емоция, която да ги накара 

да се върнат – възрастните с децата си, а 

децата – с родителите си.  

И ползващи, и неползващи библиотеки 

обаче смятат, че българските библиотекари 

рядко успяват да съвместят и трите роли, 

особено в големите градове. 

Дългогодишните потребители с носталгия 

си спомнят за библиотекарите от миналото, 

които са били по-отдадени на професията 

си от днешните служители.  

Основна причина за дефицитите по 

отношение на библиотечните служители, 

които хората от различните населени места 

изтъкват, е ниското заплащане. То ги 

демотивира „и материално, и морално“ (гр. 

Ловеч, ползватели) – материално, защото 

средствата не могат да им осигурят 

нормален стандарт на живот, и морално – 

„защото не можеш да бъдеш притиснат там 

и да те смятат за последна грижа – като 

професия, като възнаграждение, като 

уважение“ (гр. Ловеч, ползватели). 

Ниското заплащане вреди не само на 

личността, но и на имиджа на професията, 

и я прави непривлекателна. Това от своя 

страна води до сериозен недостиг на кадри 

с подходящо образование.  

Наемането на неквалифицирани хора, 

независимо че запазва библиотеките 

отворени и на разположение на 

потребителите, на практика вреди, защото 

понижава качеството и удължава времето 

за обслужване, особено ако библиотеката 

има по-голям и лошо подреден фонд. В 

крайна сметка това намалява посещенията 

и ограничава перспективите за развитие на 

библиотеката.  

Независимо от полаганите усилия от страна 

на библиотечните служители, сравнението 

между българските библиотекари и тези от 

DOKK1 не е в полза на българския персонал. 

Предимствата за служителите в датската 

библиотека са очевидни – те работят на 

красиво и добре оборудвано място, с 

потребители, които са благодарни за това, 

което имат, и които го възприемат като 

„свое място“. Библиотекарите в Дания имат 

и добри перспективи за развитие, тъй като 

самата DOKK1 отбелязва постоянен 

напредък и непрекъснато изисква от тях да 

се адаптират и усъвършенстват. Датските 

библиотекари са мотивирани да работят 

активно в полза на децата, защото „смятат, 

че едно четящо дете е голям принос за 

тях“ (с. Труд, ползватели). Библиотеката в 

Дания като институция представлява 

отражение на разбирането на страната за 

образованието, възпитанието и развитието 

на децата и възрастните изобщо.  

В България подобна посока на развитие, 

която изглежда оправдана и привлекателна 

на фона на изключителните постижения на 

Скандинавските страни в образованието, 

културата и библиотечното обслужване, не 

може да бъде следвана без активната 

подкрепа от страна на държавата и 
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местните власти. Необходимо е 

българският политически и икономически 

елит да осъзнае, че за да отговори на 

изискванията на съвременния свят, всеки 

индивид има нужда от постоянно 

самоусъвършенстване. Тази потребност 

обаче не може да бъде удовлетворена само 

от образователната система. Затова са 

нужни и други центрове на знанието и 

информацията, каквито са библиотеките. Те 

имат потенциала да стимулират и 

подкрепят ученето през целия живот, по 

примера на DOKK1, като същевременно 

осигуряват среда за активно социално 

взаимодействие на местните общности.  

Ролята на библиотекарите в този процес е 

от основно значение. Затова е необходимо 

е те да бъдат мотивирани – от една страна, 

чрез справедливо заплащане, чрез 

подобряване на условията на труд и чрез 

обучения, а от друга – чрез демонстриране 

на нужното уважение към професията и 

личността на библиотекаря и признателност 

към работата им на местно ниво.  

10.2. СЪСТОЯНИЕ  

Макар библиотекарят да е лицето на всяка 

библиотека, през 2017 г. в 15% от 

българските библиотеки няма нито един 

служител. Ситуацията е без промяна в 

последните три години. 

Фигура 51. Общ брой на персонала  

 
Библиотеки, 2017, n=842 

В още 13% от библиотеките има половин 

щат, а в 52% има по един щат. Няма щатни 

бройки основно в читалищните библиотеки 

извън Програмата.  

Информацията в проучването от 2008 г. е 

набирана по различен начин, затова не 

може да бъде направено надеждно 

сравнение. Може да се отбележи обаче, че 

в 98% от библиотеките има поне един 

служител (било то щатен библиотекар, 

секретар-библиотекар, секретар на 

читалище, нает на граждански договор или 

доброволец) и че в 17% от библиотеките 

няма нито библиотекар, нито секретар-

библиотекар.  

През 2017 г. в 44% от библиотеките в 

страната (тези, в които има персонал) има 

професионален библиотечен персонал, а в 

още 27% има и друг квалифициран 

персонал. По-голям дял библиотеки с 

професионален персонал има сред тези в 

Програмата (53%).  

Фигура 52. Квалификация на наличния 
персонал, 2017 г. 

 
Библиотеки, 2017, n(в ПГБ)=426; n(извън ПГБ)=278; 
n(всички)=704, в които има персонал 

 

Според проучването от 2017 г. в 54% от 

библиотеките в страната няма нито един 

служител с библиотечна квалификация 
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(независимо дали висшист или среднист). 

Поне един висшист с библиотечна 

квалификация има в 26% от библиотеките, а 

поне един среднист – в 19%. Отново 

ситуацията в библиотеките в Програмата е 

по-благоприятна и то по отношение на 

висшистите. 

Фигура 53. Образование на наличния 
персонал, 2017 г. 

 
Библиотеки, 2017, n(в ПГБ)=426; n(извън ПГБ)=278; 
n(всички)=704, в които има персонал 

 

През 2008 г. в 52% от библиотеките в 

страната няма нито един служител с 

библиотечна квалификация. Това означава, 

че библиотечната мрежа постепенно губи 

професионалистите си. 

Фигура 54. Брой на персонала с библиотечна 
квалификация, 2008 г. 

 
Библиотеки, 2008, n=27, n=27; n=2297; n=2351 

 

Проучването от 2017 г. сочи, че в 42% от 

библиотеките с персонал служителите не 

са преминали нито едно обучение в 

последните три години. Сред библиотеките 

извън Програмата този дял достига до 58%. 

Регионалните библиотеки се обучават всяка 

година.  

Фигура 55. Преминати обучения в периода 
2014-2016 г. 

 
Библиотеки, 2017, n(в ПГБ)=426; n(извън ПГБ)=278; 
n(всички)=704, в които има персонал 

 

През 2016 г. в 42% от библиотеките в 

страната работят и доброволци. Делът на 

библиотеките, в които има доброволци, се 

увеличава бавно в последните 3 г. (от 38% 

през 2014 г.) и драстично в сравнение с 

2008 г., когато само в 2% от библиотеките 

има доброволци.  

Фигура 56. Брой доброволци в библиотеките  

 
Библиотеки, 2017, n(в ПГБ)=445; n(извън ПГБ)=397; 
n(всички)=842 
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Проучването от 2017 г. показва, че броят на 

доброволците в регионалните и 

общинските библиотеки се увеличава в 

последните три години: за регионалните 

достига средно 24 души за 2016 г. при 

средно 18 за 2014 г., а за общинските – 

средно 10 души през 2016 г. при 5 през 

2015 г. Броят на доброволците в 

читалищните библиотеки остава почти без 

промяна. Библиотеките в Програмата обаче 

привличат повече доброволен труд – 

средно 7 души през 2016 г. (6 през 2014 г.), 

докато библиотеките извън Програмата 

разполагат само с по 2 души допълнително 

(1 през 2014 г.). 

През 2016 г. доброволците в регионалните 

библиотеки изработват средно 730 часа 

годишно или приблизително 3 часа месечно 

на човек. В общинските и читалищните 

библиотеки броят часове месечно на 

доброволците е между 1 и 2. 

По отношение на човешкия капитал ключов 

проблем, според всички експерти, е 

изключително ниското заплащане на 

библиотечните кадри – определят 

заплатите в сектора като „безобразно ниски 

и унизителни за библиотечните служители“. 

Част от експертите отбелязват и 

характерната според тях особеност на 

заетите в сферата на културата да проявяват 

скромност и като че ли да се примиряват с 

наложилата се представа, че в държавата 

пари за култура няма и че средства за 

култура се отделят, само когато са покрити 

всички други нужди. Това създава усещане 

сред хората от сектора, че са „излишни“, а 

това от своя страна оказва негативно 

влияние върху цялостното развитие на 

сектора, и в частност на библиотеките. Тези 

специфики поставят заетите в областта на 

културата в неблагоприятна позиция 

спрямо заетите в други сфери на дейност, 

като не им позволява да заявят с по-голяма 

категоричност исканията си за по-достойно 

заплащане.  

11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ 

Макар библиотеките да се оплакват от 

липса на достатъчно финансиране от 

общините, от дефицит на пространство, 

остаряла материална база и недостатъчна 

поддръжка на сградите и помещенията, 

проучването сред библиотеките от 2017 г. 

показва, че оценката за взаимодействието 

им с общинските ръководства е много 

добра или добра. Вероятно двете страни 

проявяват разбиране към трудностите, 

които всяка от тях среща в работата си, и по 

тази причина избягват критиките.  

Фигура 57. Като какво оценявате отношението 
на общинското ръководство към дейността на 
библиотеката? 

 
Библиотеки, 2017, n=842 

 

Според 74% от регионалните и общинските 

библиотеки разпоредбите на ЗОБ по 

отношение на приходите на библиотеките и 

разходването им за финансиране на 

библиотечните дейности се съблюдават 

(категорично или по-скоро да). 
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Към настоящия момент към 35% от 

регионалните и общинските библиотеки 

има създаден Обществен съвет.  

Оценките за изпълнението на ангажимен-

тите на МК по отношение на регионалните 

библиотеки в съответствие с разпоредбите 

на ЗОБ също са положителни, макар 

отговорите да се изместени в посока „по-

скоро да“, без да са особено категорични.  

Фигура 58. МК изпълнява ли или не ангажимен-
тите си по отношение на регионалните библио-
теки в съответствие с разпоредбите на ЗОБ? 

 
Библиотеки, 2017, n=26 (регионални библиотеки) 

 

Макар че бюджетът, отделян от читалищата 

за техните библиотеки, да е крайно нисък, 

почти 2/3 от библиотеките оценяват като 

много добро отношението на читалищното 

ръководство към дейността на 

библиотеката. 

Фигура 59. Как оценявате отношението на 
читалищното ръководство към дейността на 
библиотеката? 

 
Библиотеки, 2017, n=799 (читалищни библиотеки) 

Общинските администрации от своя страна 

в голяма степен възпроизвеждат 

вижданията на гражданите за ролята на 

библиотеката в обществения живот. Според 

местните власти библиотеките трябва да 

подпомагат приоритетно:  

 
Общини, 2017, n=150 

 

94% от общините смятат (категорично или 

по-скоро), че осигуряването на достъп до 

качествени библиотечни услуги за жителите 

е техен ангажимент.  

Фигура 60. Общината трябва ли да се ангажира с 
осигуряването на достъп до качествени 
библиотечни услуги за своите жители или не?  

 
Общини, 2017, n=150 

 

Израз на този ангажимент е включването на 

библиотеките в общинските планове за 

развитие (ОПР) на 2/3 от общините.  
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Фигура 61. Библиотеките включени ли са в 
общинския план за развитие?  

 
Общини, 2017, n=150 

 

Общините, в чиито ОПР библиотеките не са 

включени, са най-много в трета и четвърта 

категория – дяловете достигат съответно до 

29% и 33%. За разлика от тях, в най-малките 

общини този дял малко над 17%.  

В плановете са заложени цели, свързани с 

подобряване на функционирането на 

библиотеките, не толкова с дългосрочното 

им устойчиво развитие: 

• Увеличаване на библиотечния фонд 

(31.6%) 

• Организиране на местни културни 

празници и прояви, съхраняване на 

културното наследство (22.4%) 

• Утвърждаване на библиотеките като 

модерни центрове за информация и 

комуникация (18.4%) 

• Разширяване на хардуерните и 

софтуерните платформи, осигуряване 

на достъп до интернет (17.3%) 

• Обновяване и модернизиране на 

материално-техническата база (13.3%) 

 

В едва 10% от общините е създадена 

регламентираната в чл.49, ал.1 от ЗОБ 

общинска комисия за развитие на 

библиотечно-информационното 

обслужване на гражданите. Само 8.7% от 

общините са изпълнили и двете условия 

едновременно (включили са библиотеките 

в ОПР и са създали комисията), т.е. 

посочили са конкретни направления за 

развитие и са осигурили орган, който да 

подпомогне и контролира развитието.  

Фигура 62. Създадена ли е Общинска комисия 
за развитие на библиотечно-информационното 
обслужване на гражданите?  

 
Общини, 2017, n=150 

 

Включването на библиотеките в ОПР и 

създаването на комисията не зависят нито 

от виждането, че общините трябва да 

поемат ангажимент за осигуряването на 

качествени библиотечни услуги за 

населението, нито от обществения интерес 

към библиотечното обслужване, който 91% 

от общинските администрации определят 

като среден или висок.  

Фигура 63. Как оценявате обществения интерес 
към библиотечното обслужване във Вашата 
община?  

 
Общини, 2017, n=150 
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като е логично действията на местните 
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власти да бъдат в съответствие с нуждите 

на местното население, т.е. при висок 

интерес към библиотечното обслужване, 

общината да осигури условия за развитие 

на библиотеките. Нарушената логика обаче 

е сигнал, че действията на общините по 

отношение на библиотеките са по-скоро 

хаотични, вместо да са подчинени на 

цялостна стратегия за развитие.  

Една от причините за липсата на 

систематичност в действията по отношение 

на библиотеките може да се търси и в 

наличието на множество контролни 

органи, което неминуемо води до 

размиване на отговорностите. Данните от 

проучването показват, че в 54% от 

общинските администрации дейността на 

библиотеката се контролира от повече от 

един орган едновременно, а в 28% от тях – 

от три и повече. Най-често в ролята на 

контролни органи влизат общинският съвет, 

кметът и отделите „Култура“ в общините. 

Фигура 64. Кой контролира дейността на 
библиотеката?  

 
n=123, 82% посочили, че има управленска връзка 
между местната власт и библиотеката 

 

При останалите 44% от общините (тези 

само с един контролен орган) контролните 

функции най-често се поемат от 

ръководителя на отдел „Култура“ (35%) или 

от друг (29%) – най-често председател на 

читалището.  

Реален измерител за мястото на 

библиотеките в общините е честотата на 

ангажираност на общинските 

администрации с библиотечните проблеми. 

Данните показват, че 25% от общините се 

сещат по-рядко от веднъж на 

шестмесечие, а 17% смятат, че 

библиотеките изобщо нямат проблеми.  

Фигура 65. Колко често вашата община е 
ангажирана с проблемите на обществените 
библиотеки?  

 
Общини, 2017, n=150 

 

По-подробният анализ на данните показва, 

че колкото по-малки са по брой население 

общините, толкова по-висок е делът на 

посочилите, че са ангажирани с проблемите 

на библиотеките веднъж на шестмесечие 

или по-рядко – при общините от четвърта и 

пета категория делът е съответно 46% и 

37%, докато за общините от втора и трета 

категория е съответно 13% и 22%. 

Аналогична е ситуацията по отношение на 

общините, посочили, че с библиотеките на 

тяхна територия няма проблеми – те са най-

голям дял в най-малките общини – 23% за 

пета категория (под 6 000 жители). 

Обяснение на тези данни може да се търси 

по-скоро в недостатъчния капацитет за 

работа с библиотеките в по-малките и по-

бедни общини, отколкото в липсата на 

интерес към проблемите на библиотеките.  

42.3%

56.9%

48.8%

23.6%

25.2%

1.6%

Общински съвет

Кмет

Ръководител отдел 
"Култура"

Ръководител отдел 
"Финансов"

Друг

Без отговор

6.0%

8.0%

32.7%

11.3%

25.3%

16.7%

По-често от веднъж 
седмично

Един път седмично

Един път месечно

Веднъж на 6 месеца

По-рядко

Няма проблеми с 
библиотеките
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В данните се наблюдава и друга зависимост 

– общините, в които има повече 

библиотеки (над 20), по-често обръщат 

внимание на техните проблеми – само 8% 

се „сещат“ за тях веднъж на шестмесечие 

или по-рядко. В общините с по-малко 

библиотеки обаче тези дялове са 

значително по-високи – при тези с 6-10 и 

11-20 библиотеки – около 47%, а при тези с 

1-5 библиотеки – 34%.  

Вероятно малко по-ниският дял при 

общините с малко библиотеки се дължи на 

възможността с тези библиотеки да бъде 

поддържан личен контакт, а при общините 

с най-много библиотеки – на наличието на 

механизъм на работа, който да позволява 

обхващането на голям брой библиотеки.  

В обобщение може да се каже, че 

независимо че местните власти 

възприемат като свой ангажимент 

осигуряването на достъп до качествени 

библиотечни услуги за населението, в 

малко общини този ангажимент е изразен 

в ясно формулирани политики и 

механизми за работа. В повечето ОПР са 

заложени цели, свързани по-скоро с 

техническото осигуряване на дейността на 

библиотеките, вместо цели за дългосрочно 

и устойчиво развитие в полза на местните 

общности.  

Независимо от тези дефицити, както и 

вижданията на самите библиотеки, че 

местните власти (и държавата) не 

осигуряват достатъчно подкрепа, 

взаимодействието между общините и 

                                                           
15 Националната библиотека "Св. св. Кирил и 
Методий", регионалните, общинските и читалищните 
библиотеки, библиотеките към висшите училища, 
училищните и специални библиотеки 
16 НСИ, Библиотечен фонд, читатели, посещения и 
зает библиотечен фонд в библиотеките по 
статистически зони статистически райони и области 

библиотеките се възприема и от двете 

страни като добро. Това е добра основа и за 

бъдещо ефективно сътрудничество.  

12. ПЕРСПЕКТИВИ  

Последните актуални данни на 

Националния статистически институт от 

2013 г. сочат, че в българските библиотеки15 

са регистрирани над 1 млн. читатели (17% 

от населението над 15 г.), които са 

реализирали близо 11.5 млн. посещения16. 

Делът е сходен с този в Унгария (15.5%), 

Франция (17.5%) и Великобритания 

(18.5%)17.  

 
Библиотека в Кан, Франция, снимка Philippe Ruault, 
OMA18 

 

За разлика от библиотеките в тези държави, 

българските библиотеки са в незавидно 

състояние. Както стана ясно по-горе, 

общият размер на финансирането за 

библиотеките на национално и местно ниво 

е около 38.9 млн. лв. за 2017 г., което 

означава приблизително 0.35% от 

разходите в Бюджет 2017.  

17 European Bureau of Library, Information and 
Documentation Associations, 
http://www.eblida.org/activities/kic/public-libraries-
statistics.html  
18 http://www.detail-online.com/article/a-bold-building-
in-xl-library-by-oma-30276/  

http://www.eblida.org/activities/kic/public-libraries-statistics.html
http://www.eblida.org/activities/kic/public-libraries-statistics.html
http://www.detail-online.com/article/a-bold-building-in-xl-library-by-oma-30276/
http://www.detail-online.com/article/a-bold-building-in-xl-library-by-oma-30276/
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За да оцелее, обществената библиотека у 

нас може да поеме само един път на 

развитие – да се модернизира, да 

възприеме промените, които 

високотехнологичния свят налага, и да 

заеме по-значима роля в отглеждането на 

четящи деца и насърчаването на четенето 

и ученето през целия живот сред 

възрастните.  

Ключов елемент в този процес е 

представянето на добри примери. България 

има нужда от библиотека „модел“, със 

съвременен дизайн и функции, която да 

покаже нагледно как могат и трябва да се 

развиват библиотеките.  

Трябва някой да го създаде, да го започне, със 

сърце да го направи и пари, разбира се, да 

намери, но трябва да е в големи размери, а не 

една кутийка в Ловеч и чакаме големите 

резултати примерно. И ще се породи този 

интерес и хората ще го напълнят със 

сигурност. Защото то се рекламира, само се 

рекламира. Затова има толкова хиляди неща, 

които да вършиш в него, за да се съберат 

многото хора. Човек единият ден ще отиде с 

детето си, на другия – да прочете книга на 

същото място. И ще се обогати.  

гр. Ловеч, ползватели 

„Библиотеките, както целия свят, се 

развиват напред и те трябва да намерят 

своя начин да се развиват напред“, 

продължават ползвателите от Ловеч. 

Според тях най-ценното, което успяват да 

направят в Дания е „да запазят корена и 

традицията си и по някакъв нов, 

иновативен начин да предлагат това нещо 

на младите, да ги грабнат“. 

По този начин трябва да се развива и 

българската библиотека – използвайки 

старото и новото, съчетани по начин, който 

не отблъсква хората, познаващи 

библиотеките от миналото, и който 

привлича посветените на технологиите и 

дигиталния свят млади.  

Не трябва да има противопоставяне между 

книгите и технологиите. Важното е да се 

чете. Дали едно дете ще прочете книгата на 

таблет или лаптоп, важното е да я прочете. 

с. Труд, ползватели 

Библиотеката трябва да заеме своето 

място като надежден и актуален източник 

на информация, защото в противен случай, 

при наличието на такова разнообразие от 

възможности, ролята й постепенно ще 

намалява.  

Освен нужда от развитие, библиотеките 

имат остра потребност от популяризация, 

защото добрите примери (като 

възможността за ползване на 3D принтер в 

регионалната библиотека в Бургас) не 

достигат до обществеността и на практика 

не водят до значими изменения в 

отношението към библиотеките и 

потреблението на услугите им.  

Необходимо е активно присъствие в 

интернет – в „социалните платформи, които 

ние ползваме. Фейсбук, Туитър, Инстаграм, 

Снапчат. Всичко, което дори всеки 

петокласник го има на телефона си“ (гр. 

София, неползващи). Това ще осигури 

достъп до младите хора и ще повиши 

информираността им за дейността на 

библиотеките.  

Отговорността за развитието на 

библиотеките не може да бъде поета нито 

от библиотекарите, нито от местните 

общности. Необходимо е активно участие 

на държавата, защото библиотеките „са 

отговорност все пак на държавата“ (гр. 

София, неползващи).  

Съвременното общество изисква 

библиотеките да се развиват, защото има 
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нужда от тях. Те трябва да се превърнат в 

уютни места за информация и комуникация 

за всеки, без разлика във възраст, пол, 

етнос или религия. За целта е необходимо: 

• Обновяване и допълване на 

библиотечния фонд  

• Осигуряване на интернет достъп и 

компютърна техника, където не са 

налични 

• Осигуряване на достъп до електронни 

бази данни или други ресурси, до които 

населението няма достъп вкъщи, за да 

се повиши привлекателността  

• Ремонти на сградите и помещенията - 

основни или освежаващи, в зависимост 

от нуждите 

• Осигуряване на по-големи сгради или 

по-големи и повече на брой помещения 

с възможност за обособяване на кътове 

за деца и възрастни 

• Обучения за библиотекарите, за да 

могат да отговорят на нарастващите 

изисквания на ползвателите  

• Бюджетно, а впоследствие и физическо, 

отделяне на библиотеките от 

читалищата, с цел осигуряване на 

повече самостоятелност и възможности 

за развитие 

• Увеличаване на заплащането на 

библиотечните служители за 

повишаване на мотивацията им и 

стимулиране на развитието на 

библиотеките  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МЕТОДОЛО-

ГИЯ НА ПРОУЧВАНИЯТА, 2017 Г. 

ПРОУЧВАНЕ СРЕД ГРАЖДАНИ – ПОЛЗВАТЕЛИ И 

НЕПОЛЗВАЩИ ОБЩЕСТВЕНИ БИБЛИОТЕКИ 

Проучването сред гражданите цели да 

установи какво е мястото на обществената 

библиотека в България в живота на 

българите и какви са перспективите за 

развитието й.  

Осъществено е по метода на фокус групата 

в периода 12-17.07.2017 г. Проведени са 

шест фокус групи (групови дискусии), от 

които две в София, две в областен център 

(гр. Ловеч), една в малък град (гр. Левски) и 

една в село (с. Труд). Три от фокус групите са 

с ползватели на библиотечни услуги и три – 

с лица, които не ползват библиотеки.  

При провеждането на дискусиите, с цел 

стимулиране на респондентите за мислене 

out-of-the-box, са използвани кадри от 

репортажа „Разходка из най-добрата 

библиотека в света“ на Нова телевизия в 

предаването „Темата на NOVA“ 19, 

осъществен със съдействието на 

Фондацията и любезно предоставен от 

екипа на предаването за целите на 

проучването.  

Представен е и проектът на Регионална 

библиотека „Пейо Яворов“ в Бургас „Земята 

по-чиста, ние по-знаещи”, в рамките на 

който, чрез финансиране от Фондация 

„Глобални библиотеки – България“ е 

закупен 3D принтер.  

Използвани са и кадри от репортаж на БНТ1 

„Извънредни уроци: Часове за щастие“ за 

                                                           
19 
https://nova.bg/news/view/2017/05/28/183495/темата
-на-nova-разходка-из-най-добрата-библиотека-в-
света/  

Регионална библиотека „Захарий 

Княжески“, гр. Стара Загора20. 

ПРОУЧВАНЕ СРЕД ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ 

Националното проучване сред 

обществените библиотеки има за цел да 

установи актуалното състояние на 

библиотеките по различни, ключови за 

развитието им, показатели.  

Изследването е осъществено чрез 

количествени методи – според 

предпочитанията на респондентите чрез 

интервю, анкета, онлайн анкета или имейл 

анкета, в периода 13.07-14.08.2017 г. и 

впоследствие – в периода 21-27.09.2017 г. 

Изследването обхваща общо 842 

обществени библиотеки, от които 26 

регионални21, 17 общински и 799 

читалищни библиотеки. Изследването е 

изчерпателно за регионалните и 

общинските библиотеки и представително 

за съвкупността от 1198 библиотеки извън 

Програма „Глобални библиотеки – 

България“ и за съвкупността от 916 

библиотеки включени в Програмата.  

ПРОУЧВАНЕ СРЕД ОБЩИНСКИТЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

Националното проучване сред общинските 

администрации в страната цели да 

установи действащите местни политики по 

отношение на обществените библиотеки, 

спецификите на финансирането им, както 

и вижданията на местните власти за 

мястото, което те заемат в обществения 

живот. 

20 https://www.bnt.bg/bg/a/izvnredni-urotsi-chasove-za-
shchastie  
21 Столична библиотека не участва в проучването 
поради натовареност 

https://nova.bg/news/view/2017/05/28/183495/темата-на-nova-разходка-из-най-добрата-библиотека-в-света/
https://nova.bg/news/view/2017/05/28/183495/темата-на-nova-разходка-из-най-добрата-библиотека-в-света/
https://nova.bg/news/view/2017/05/28/183495/темата-на-nova-разходка-из-най-добрата-библиотека-в-света/
https://www.bnt.bg/bg/a/izvnredni-urotsi-chasove-za-shchastie
https://www.bnt.bg/bg/a/izvnredni-urotsi-chasove-za-shchastie
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Изследването е осъществено по метода на 

онлайн анкетата в периода 25.07-11.08.2017 

г. Изпратени са анкети до всички 265 

общини в страната. Броят на отговорилите 

общини е 150 (57%). На територията на тези 

общини има общо 1 812 обществени 

библиотеки (регионални, общински и 

читалищни) – 61% от общо 2 970 

библиотеки в страната22. В проучването са 

представени данни за 1 450 от тях (49% от 

всички).  

Структурата на получената извадка 

възпроизвежда в голяма степен 

структурата на съвкупността от всички 

общини в страната. Следователно 

резултатите от изследването могат да се 

възприемат като представителни за 

общините в България и да бъдат 

използвани при разработката на 

Стратегията за развитие на обществените 

библиотеки. 

ПРОУЧВАНЕ СРЕД ФИНАНСОВИ И 

ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИ 

Проучването сред експертите цели да 

представи гледната точка на институциите 

към състоянието, стратегическото развитие 

и механизмите за финансиране на 

библиотеките.  

Осъществено е на 25.09.2017 г., по метода 

на фокус групата, с представители на 

НСОРБ, общините Дулово и Кюстендил, 

Български център за нестопанско право, 

УНИБИТ, Факултет по библиотекознание и 

културно наследство, Асоциация 

„Съвременни читалища“, Институт за 

пазарна икономика, Адвокатско дружество 

„Доковска, Атанасов и съдружници“. За 

участие са поканени експерти от 

                                                           
22 Източник: Фондация „Глобални библиотеки – 
България“ 

Министерството на финансите и 

Министерството на културата. И двете 

министерства не излъчват свои експерти, 

които да се включат в проучването.  

 

 


