
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работна среща с библиотекари от регионални, читалищни и градски библиотеки  

18 – 19 април 2011 г., Парк - хотел “Москва”, София 

 

Цел 2 от програмната рамка:   Насърчаване на развитието в общността 

 

Цел 4 от програмната рамка:  Приобщаване към информационното общество 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ: 

 

1. Срещите на ЗУП с библиотекари да се провеждат по региони, по теми или според вида 

библиотека  

2. На всички срещи да присъстват представители на ЗУП 

 

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО: 

 

1. Застъпничество за библиотеките на национално ниво чрез: 

 

a. национална рекламна кампания на оборудваните с ИКТ библиотеки 

b. национална реклама на конкретни услуги; филм / клип за работата на общестените 

библиотеки в България 

c. репортажи в националните медии; културни рубрики на БНТ, БНР (напр. 

„Библиотеката” – да се излъчва от сградата на целеви библиотеки) 

d. работа с доброволци – флаери 

e. обсъждане на общ подход за работа с образователните институции; работа на 

централно ниво с Министерство на образованието, младежта и науката  

Нови услуги в модерната библиотека 
Обобщение на работата по групи - идеи и препоръки 

 



   
f. представяне на опита в Англия за проследяване на ползите от обществените 

библиотеки – Румяна Койчева 

g. изработване на механизъм за захранване на бюлетина на програмата с новини за 

услугите, които библиотеките предлагат 

h. изразяване на благодарност към местните власти за съпричастността им към каузата 

на библиотеката – напр. грамоти за кметове 

 

2. Застъпничество за библиотеките на местно ниво чрез структурирани лични срещи за 

аргументиране на ползите от библиотеката (икономическа, социална и др.): 

 

a. пред местните власти – интензивна комуникация с новоизбраните кметове с участие 

на ЗУП 

b. пред читалищните настоятелства – срещи с участие на ЗУП 

c. вкючване на местни известни личности в промоцията по места 

 

НОВИ УСЛУГИ: 

 

1. Да се определят 3-5 услуги на национално ниво, чието въвеждане да се подпомогне 

централно от програмата (разгласа, ключови инвестиции – напр. закупуване на софтуер за 

хора със зрителни / слухови увреждания; закупуване на софтуер за образователни игри) 

 

2. Разработване на местно ниво на въпросници относно потребностите 

 

3. Разработване на местно ниво на материали / бази данни, свързани с учебния материал, в 

сътрудничество с учителите 

 

4. Библиотеките да изработват и поддържат каталог на местния бизнес (или на малките 

фирми); обучение на библиотекари в тази връзка 

 

5. Формиране на групи по интереси към библиотеките (напр. чрез публикуване на талони в 

местната преса) 

 

6. Изнасяне на книги извън сградата на библиотеката (библиобус, библиотакси) 

 

7. Посещения на библиотечните работници в детските градини – „зачитане” на 

произведения 

 



   
8. Специализирани обучения за потребители – напр. работа с Фотошоп – в партньорство с 

бизнеса 

 

9. Работа с деца в риск - образователни игри; защитена среда 

 

10. Изнесени училищни часове в библиотеката (напр. английски език; час на класния) 

 

11. Разработване на мултимедийни продукти от учениците на база на библиотечните ресурси  

 

12. Сключване на споразумения за сътрудничество между читалищните настоятелства и 

училищните ръководства 

 

13. Библиотекарят като консултант за безработни 

 

14. Аниматори (доброволци) в библиотеката 

 

15. Забавачка в библиотеката (майки-доброволци) 

 

16. Гъвкаво / дистанционно обслужване на читателите – връщане на книги 24 часа, 

презаписване и на запазване на книги онлайн /  SMS 

 

17. Виртуални справочни служби в/чрез библиотеката 

 

18. Разнообразяване на детските отдели (Плейстейшън, таблети, говорещи компютри, 

интерактивни дъски, стелажи на колелца) 

 

 

ИНДЕКС НА УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В БЪЛГАРИЯ: 

 

1. Да се събере информация от всички библиотеки за иновативните услуги, които предлагат 

2. Материалите за ръководствата (наръчниците) да се дават от самите библиотеки 

3. Индексът на библиотечните услуги да разграничи безплатните от платените услуги 

 

 



   
ЦЕЛЕНАСОЧЕНА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ХОРА С 

УВРЕЖДАНИЯ И СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ: 

 

1. Проучване на потребностите 

2. Унифициране на техниката; осигуряване на софтуер 

3. Обучение на библиотекари за работа със специализирания софтуер 

4. Оборудване на студио за говорещи книги на национално ниво 

5. Партньорство с организации като Съюза на слепите, Съюза на глухите 

6. Деца с дислексия – партньорство с училища 

7. Методическо ръководство за библиотекари 

 

ПАРТНЬОРСТВА: 

1. Възможни бизнес партньори на обществената библиотека: 

a. доставчици на Интернет 

b. банки 

c. туристически агенции /културен туризъм/ 

d. производители / търговци на офис оборудване 

 

2. Други възможни партньори на обществената библиотека: 

a. културни институции 

b.  образователни институции 

c. НПО и граждански сдружения  

d. чуждестранни културни центрове 

 

3. Поддържане и разгласа на списък с „приятели на библиотеката” (партньори на местно и 

национално ниво); всяка библиотека да поддържа такъв свой списък на сайта си 

 

 

БИБЛИОТЕКАРИТЕ ПОМАГАТ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ДА ОБЩУВАТ С ПОМОЩТА НА ИНТЕРНЕТ 

 

1. Инструкции към библиотекарите за употреба на Google Class и за търсене в бази данни с 

цел подобряване на работата с / обучението на потребители 

 

2. Инструкции към библиотекарите за обмен в социалната мрежа 


