
Състояние на обществените 
библиотеки в България.

Перспективи за развитие.

ВАНЯ ГРАШКИНА

НАЦИД
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Библиотеки в развитие

ПОСЕЩЕНИЯТА СЕ УВЕЛИЧАВАТ ПОЧТИ 
ДВОЙНО 

86%
ръст  на физически и виртуални 
посещения в сравнение с 2008 г.



Съотношение виртуални –
физически посещения 2017

Виртуални

24%

Физически

76%

Библиотеки в развитие



❶ Присъствие в глобалната и социалните мрежи

❷ Библиотечни програми за насърчаване на четенето, 

учене през целия живот, творчество и култура

❸ Обучения по информационна грамотност за хора от 

третата възраст

❹ Дигитални колекции за свободно ползване в 

интернет

❺ Заемане и ползване на е-документи 

Нови услуги за гражданите

Библиотеки в развитие



Библиотеки в развитие

Привличането на доброволци вече е практика в 
42% от библиотеките



Библиотеките стават място за хората
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Среден брой организирани културни и други 
събития в библиотеките 
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❶Местните власти възприемат като свой ангажимент 
осигуряването на достъп до качествени библиотечни 
услуги за гражданите

❷ Библиотеките  са включени в общинските планове за 

развитие – близо в 2/3 от общините 

❸ Общините подкрепят финансово библиотеките и 

читалищата

❹ Общински програми за култура финансират 

библиотечни проекти

Развиващо се партньорство

Местната власт и библиотеките



“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.” 

Заключение от фокус-групата на 

ползвателите

Гражданите за библиотеките



❶ Приемане на Национална стратегия за развитие на 

обществените библиотеки преди реформиране на 
библиотечната система

❷ Последваща оценка на въздействието на ЗОБ за очертаване на 

необходимите промени в нормативната уредба

❸ Нов модел на целево финансиране на библиотеките чрез 

разработване на критерии, според които размерът на 
финансирането да се определя съобразно качеството на 
предоставяните библиотечни услуги

❹ Библиотечната мрежа – доставчик на услугите на електронно 

управление за гражданите

Необходимост от нови политики

Експертите за библиотеките



Проучването показва....

 Задълбочава се процесът на неравномерно 
развитие на обществените библиотеки в страната

 Силен контраст между библиотеките от 
Програмата „Глобални библиотеки – България” и 
останалите библиотеки

- бързо развиващи се библиотеки /регионални, 
общински, големи читалищни библиотеки/

- изоставащи библиотеки, които все повече се 
отдалечават от потребностите на своите 
общности /основно читалищни/



Проучването показва....

63% от библиотеките в лошо състояние и 

93% от библиотеките в много лошо
състояние

са в общини с население под 20 000 
души, а нуждата от пълноценно
функциониращи библиотеки там е най-
осезаема

За библиотеките (1)



Проучването показва....

6% от бюджета на библиотеките  са за 
обновяване на библиотечния фонд

50% от новите постъпления са от дарения, 
само 35% - от покупка

За библиотеките (2)



Проучването показва....

5% от библиотеките имат онлайн каталог

За библиотеките (3)

70% от библиотеките нямат каталози



Проучването показва....

90% от библиотеките нямат собствени 
сайтове и не са представени в друг сайт 

За библиотеките (4)

88% от библиотеките нямат 
автоматизация на технологичните процеси



Проучването показва....

2% имат достъп до платени бази данни

За библиотеките (5)

39% от читалищните библиотеки нямат 
абонамент за периодични издания

0,2% е делът на дигиталните документи в 
библиотечните фондове



Проучването показва....

В 42% от библиотеките библиотекарите не 
са преминали нито едно обучение през 
последните 3 години 

За библиотеките (6)

В 54% от библиотеките няма служители с 
библиотечна квалификация

Недостойно заплащане на библиотечния 
труд, лоши условия за работа и нисък 
обществен престиж на професията 



Проучването показва....

Хронично недофинансиране за 
обновяване на библиотечния фонд

За финансирането (1)

23-24 % от бюджетите на читалищата се 
разходват за библиотеките

80 % от държавната субсидия е за заплати



Проучването показва....

Финансирането не е обвързано с
индикатори за измерване на  ефективността
на библиотечното обслужване

За финансирането (2)

Модел на финансиране „на калпак“



Проучването показва....

Само в  10% от общините има Общински 
комисии за развитие на библиотечно-
информационното обслужване

В управлението и взаимодействието 
с местните власти (1)

Повечето общини нямат формулирани 
политики и механизми за работа с 
библиотеките



Проучването показва....

Неразбиране за ролята и проблемите на 
библиотеките на много места 

В управлението и взаимодействието 
с местните власти (2)

Най-голямата част от мрежата на обществените 
библиотеки са към неправителствени 
организации, каквито са читалищата. 



Проучването показва....

Националните стратегии разглеждат 
библиотеките само с основните им функции, 
без целево финансиране за изпълняваните 
от тях дейности

За националната 
политика (1)

Отсъствие на ясно формулирана визия за 
ролята на обществените библиотеки



Проучването показва....

Липса на устойчивост в развитието на 
библиотечната мрежа

За националната 
политика (2)

Заложените механизми в Закона за 
обществените библиотеки не се 
осъществяват



Посоки за развитие (1)

Нужна е Стратегия  !

❶ Какви функции ще има обществената 

библиотека?

❷ Как ще се осигури тяхното изпълнение 

– финансово, кадрово, МТБ, ресурси?

❸ Как ще се оптимизира мрежата от 

обществени библиотеки?



Колко библиотеки са ни нужни?

Държава Население Обществени библиотеки Брой жители на библиотека

Австрия 8,8 млн. 1 316 6 611

Дания 5,7 млн. 500 11 400

Финландия 5,5 млн. 740 7 432

Унгария 9,9 млн. 3 384 2 952

Нидерландия 17 млн. 781 21 767

Португалия 10,8 млн. 474 22 833

Словакия 5,4 млн. 1 906 2 908

България 7,154 млн. 2 800 2 555

Швеция 9,8 млн. 1 145 8 604



• Механизъм за целево финансиране на 
приоритетни дейности на национално 
равнище

• Прилагането на професионалните 
стандарти от всички библиотеки като 
условие за финансиране

Посоки за развитие (2)



• Предоставянето на библиотечно 
обслужване - основен ангажимент на 
общините, регламентиран в нормативната 
база 

• Събиране на надеждни данни, база за 
анализ и обвързване на финансирането с 
резултатите и ефективността на 
библиотечното обслужване 

Посоки за развитие (3)



Библиотеките могат да направят много 
за промяната на тази картина! (1)

• 37,9 % от младежите са функционално 
неграмотни

• 33% от населението между 14 и 74 г. никога 
не е използвало интернет



Библиотеките могат да направят много 
за промяната на тази картина! (2)

• Само 18,4% от населението между 14 и 74 г. 
са използвали интернет за взаимодействие 
с обществени институции

• 36,5% от домакинствата нямат достъп до 
интернет



Библиотеките могат да направят много 
за промяната на тази картина! (3)

43,3 % от населението не умее да работи с 
компютър 

 2% от гражданите участват във форми на 
учене през целия живот 



Вместо заключение

Библиотечната общност трябва 
непрестанно да демонстрира ползите от 
дейността на библиотеките за всички 
граждани!

Промените със сигурност ще се случат, 
когато обществото ги поиска и настоява за 
тях!



„Каквото и да ни струват нашите
библиотеки, цената им е много по-ниска

в сравнение с това да имаме
безпросветна нация.”    

Уолтър Кронкайт
журналист



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Ваня Грашкина

grashkina@nacid.bg

mailto:grashkina@nacid.bg

