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ВЪВЕДЕНИЕ
Проучванията за състоянието на обществените библиотеки у нас са оскъдни и са
свързани изцяло с инициативи на Програмата „Глобални библиотеки – България” и
ФГББ. Първото цялостно представително проучване на състоянието на обществените
библиотеки у нас след 1990 г. е осъществено в подготвителната фаза на Програма
„Глобални библиотеки – България” (2008 г.). В проучването са включени 2 359
обществени библиотеки и се отчитат над 60 индикатори за идентифициране на
актуалното състояние на библиотечните фондове и предлаганите услуги, заетия
персонал, материалната и технологична база. Проучването подпомогна процедурата за
избор на целевите за програмата библиотеки, които се развиват като центрове за достъп
до информация чрез интернет в населените места. Проучването представи цялостна
картина за състоянието на обществените библиотеки. За съжаление резултатите бяха
изполвани пълноценно само за целите на програмата.
Реализацията на програмата в периода 2009 – 2014 г. значително промени облика
на 960-те библиотеки - участници. Това е най-голямата инвестиция в развитието на
обществените библиотеки в съвременното им развитие. Извършено е технологично
обновление и подобряване на материалната и техническа база (МТБ), персоналът е
обучен както за работа с новите информационни и комуникационни технологии (ИКТ),
така и в сферата на внедряването на нови услуги, работата с местната общност,
застъпничеството, проектната дейност и други. Библиотеките развиват нови услуги и
програми, необходими за местните общности. Финално проучване на въздействието на
Програма „Глобални библиотеки – България” е проведено в периода юли - октомври
2013 г. и отразява качествения скок към ново, по-високо технологично и съдържателно
ниво на библиотечното обслужване в целевите библиотеки.
В края на програмата през 2014 г. е осъществено още едно проучване,
фокусирано върху устойчивостта на услугите в мрежата на обществените библиотеки.
То регистрира текущата ситуация в целевите библиотеки, включително чрез сравнение
на данните с предходното от 2013 г. В този период вече беше влязъл в сила Закона за
обществените библиотеки (2009 г.) и част от поднормативните документи към него.
След този интензивен за обществените библиотеки в Програмата период, отново
сме на кръстопът. Динамичните процеси на развитие на информационното общество,
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глобализацията, промени в образователната, социалната и културна среда оказва силно
въздействие върху информационните потребности и интереси. Обществото има нови
очаквания и поставя нови изисквания към услугите на обществените библиотеки. Днес
пред заинтересуваните страни стоят редица важни въпроси, чиито отговори все още не
са дадени:


Каква е съвременната визия за обществените библиотеки днес, доколко

устойчиви са внедрените нови услуги и дейности; каква е тяхната резултатност и
сравнима ли е с международния опит по отношение на ефективността им?


Как се развиват библиотеките извън Програмата „Глобални библиотеки –

България“?


Как библиотеките от класически места, предлагащи книги и други документи,

се вписват в динамичната дигиталната среда?


Какви са приоритетите в националната и общинска политика към библиотеките?



Създава ли библиотечното законодателство предпоставки за развитието на

библиотеките?


Прилагането на Закона за обществените библиотеки доведе ли до реформа в

библиотечната инфраструктура и до реалното създаване на Национална мрежа от
обществени библиотеки?


Доколко е реализирана идеята за координиране на библиотечните ресурси и

библиотечно-информационното обслужване?


Колко средства от държавния бюджет изразходват библиотеките и ефективен ли

е моделът на тяхното финансиране?
Основната цел на настоящото проучване на съвременното състояние на
обществените библиотеки е да отговори на посочените по-горе въпроси, като представи
до каква степен те изпълняват основните си функции и да послужи като основа за
разработване на стратегия за развитието им и формиране на адекватни политики
от страна на изпълнителната и местни власти.
Проучването си поставя следните специфични цели:


съпоставяне на състоянието на българските обществени библиотеки със

съвременните библиотечни политики в страните с развити библиотечни системи и
очертаване на бъдещите стратегически насоки на развитие;


извеждане на успешни модели на правно регулиране на обществените

библиотеки на базата на сравнителен анализ на библиотечното законодателство в
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страните с развити библиотечни системи и оценка на въздействието на действащото
законодателство, които да послужат като отправна точка за усъвършенстване на
нормативната рамка за дейността на обществените библиотеки в страната;


създаване на нов модел на финансиране на обществените библиотеки, базиран

на анализ на съществуващия модел и чуждестранния опит.
Националното представително проучване включва анализ на резултатите от
няколко самостоятелни проучвания:
Кабинетно проучване (desk research) на осъществените през последните 10
години проучвания в библиотечната сфера.
Представително проучване сред обществените библиотеки по метода на
анкетирането, като репрезентативната извадка обхваща всички обществени библиотеки,
а не само целевите библиотеки по Програма „Глобални библиотеки – България”.
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.
Експертно проучване на системата на финансиране и финансовото състояние на
обществените библиотеки.
Експертeн анализ на законодателството за обществените библиотеки в България
и страните членки на ЕС.
Отличителна характеристика на настоящото проучване е приложеният за пръв път
комплексен подход, като социологическите изследвания са допълнени с експертни
анализи. Също за пръв път се провежда социологическо проучване сред общинските
администрации и е потърсено компетентното мнение на експерти в областта на
финансирането и правото. Събраната информация е много добра основа за
многоаспектен анализ на проблемите в развитието на обществените библиотеки и
позволява извеждането на комплексни мерки.
Настоящият доклад представя в синтезиран вид най-съществените изводи от
социологическите проучвания и експертните анализи, подкрепени с доказателствен
5

материал. Отделните части в доклада следват реда на нашите проучвания и въпросите,
които бяха поставени в началото. Основният въпрос, на който сме търсили отговор е
как трябва да се променят обществените библиотеки у нас в бъдеще, за да не
принадлежат на миналото. Изложението в доклада е структурирано като отговори на
седем въпроса, които обобщават най-важните проблемни области за обществените
библиотеки. Последната част съдържа списък от предложения с цел промяна на
настоящата ситуация. Предложенията са адресирани към различни заинтересовани
страни: законодателна и изпълнителна власт, местни власти, професионалната
общност, гражданското общество и неговите структури, включително читалищата и
читалищните сдружения. Само с обединени усилия могат да бъдат преобразени нашите
обществени библиотеки така, че да се превърнат в съвременни информационни,
културни и образователни центрове.

6

1. КАК СЕ ВОДИ ДИСКУСИЯТА ЗА НОВАТА ВИЗИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ
БИБЛИОТЕКИ В СВЕТА И КОИ СА КЛЮЧОВИТЕ Й ПОСЛАНИЯ?
Дискусията за новата роля на обществените библиотеки се води изключително
активно навсякъде по света. Тя може да бъде проследена в голямото количество
публикации, в европейските и международните документи на оторизирани
органи и професионални организации, както и в съвременните насоки, стратегии
и планове за развитие на обществените библиотеки в отделните страни и
региони.
В началото на проучването бяха изследвани:


безпрецедентно нарастналият брой научни и популярни публикации, посветени

на обществените библиотеки и промените в тях в днешния свят;


европейските и международните документи, издадени от оторизирани органи и

професионални организации, третиращи проблемите на новата роля на обществените
библиотеки;


съвременните виждания, насоки, стратегии и планове за развитие на

обществените библиотеки в отделните страни и региони.
През последните две десетилетия се появиха огромно количество публикации в
целия свят за обществените библиотеки и промените в тях в съвременните условия.
Поради своето голямо количество и разнообразие на третираните проблеми е трудно да
цитираме конкретни публикации, но те са важна основа за проучване за промяната на
визията за обществените библиотеки. Публикациите в тази област засягат всички
аспекти на развитието на обществените библиотеки, но дискусията се води най-вече
около въпроса - ще се справи ли библиотеката с предизвикателствата на обществото и
как ще се извършат трансформации в нея в дигиталната епоха? В част от публикациите
мисията на обществената библиотека е подложена на сериозна дискусия (смъртта на
нейната мисия означава ли край на обществената услуга, на библиотеката въобще, на
демокрацията, може би край на самата цивилизация?). Подробно се изследва
съществената роля на обществените библиотеки в мрежовия свят и започва
преосмисляне на мястото на библиотеката от 21-ви век в хиперсвързаната околна среда
и драматично променящия се свят. В много от публикациите се предлагат и конкретни
мерки за промяна.
7

Важно е да се отбележи, че авторите им са както изследователи в областта на
библиотечните и информационни науки, така и професионалисти и лидери от
библиотеките, както и обществено ангажирани личности - политици, граждани и др.
И в нашата страна започна дискусия по проблемите на трансформацията на
обществените библиотеки. Засега тя се води най-активно в професионалната общност публикации по темата могат да се видят в българския професионален печат, но с
последните форуми и инициативи на ББИА и Фондация „Глобални библиотеки –
България“ се правят успешни опити в дискусията да се включи цялото общество.
За целите на проучването на европейските и международните документи,
издадени от оторизирани органи и професионални организации, както и за анализа на
съвременните виждания, насоки, стратегии и планове за развитие на обществените
библиотеки в отделните страни и региони помогна изготвеният през 2016 година от
НАЦИД реферетивен обзор „Стратегии за развитие на обществените библиотеки“, в
който са представени насоки за развитие на обществените библиотеки в контекста на
европейските политики; стратегии за развитие на обществените библиотеки в някои
европейски държави (Англия, Шотландия, Ирландия, Нидерландия, Норвегия,
Словакия, Финландия и Швейцарския кантон Цюрих) и стратегии за развитие на
обществените библиотеки в трети държави.1
Дискусията за съвременната обществена библиотека е съсредоточена върху
следните основни въпроси: библиотеката и предизвикателствата на съвременното
технологично общество; възможности на библиотеката да се трансформира в
дигиталната епоха и да работи в един хиперсвързан свят; новата й роля и мисия
в полза на обществото и промените, които трябва да се извършат.
Още през 2013 година по инициатива на ББИА е преведен на български език и
активно се дискутира Докладът на ИФЛА, представен на конгреса в Сингапур през
август 2013 г. „На гребена на вълните или настигнати от прилива: Да се ориентираме
в променящата се информационна среда” 2 . В него са изтъкнати пет основни
тенденции, които ще променят информационната среда, а именно:
1

Стратегии за развитие на обществените библиотеки. Реферативен обзор. НАЦИД, София, ноември 2016 г. 96 с. (Архив ФГББ)

На гребена на вълните или настигнати от прилива: Да се ориентираме в променящата се информационна среда. Изводи от
Доклада на ИФЛА за основните насоки на развитие. [Електронен ресурс]. ББИА онлайн, 2013, с.4-13. [Прегледан на
02.12.2016].Достъпно от http://trends.ifla.org/files/trends/assets/ifla-trend-report_bulgarian.pdf.
2
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Тенденция 1: Новите технологии едновременно ще разширяват и ограничават
кръга на имащите достъп до информация. Непрекъснато разширяващата се дигитална
вселена ще повиши значението на информационната грамотност като основно
разбиране и компетентност за използване на дигитални инструменти. Онези, които
нямат такива умения, ще се сблъскват с препятствия във все повече области.
Естеството на новите онлайн бизнес модели ще има сериозно въздействие върху успеха
при придобиване, извличане на печалба, споделяне и достъп до информация в бъдеще.
Тенденция 2: Образованието онлайн ще демократизира образованието и ще
предизвика преобразования в системата на обучение в световен мащаб. Бързата
глобална експанзия на онлайн ресурси за образование ще направи възможностите за
обучение повече, по-евтини и по-достъпни. Ще нарасне значението на ученето през
целия живот и неформалното и самостоятелно обучение ще получава все по-голямо
признание.
Тенденция 3: Границите на личното пространство и защитата на личните
данни ще бъдат определени наново. Увеличаването на броя и обема на данните, с които
разполагат държавни органи и търговски фирми ще улесни задълбоченото
профилиране на отделни лица, а усъвършенстването на методите на наблюдение и
филтриране на комуникационни данни ще направи проследяването на тези лица поевтино и по-лесно. Може да станем свидетели на сериозни последици за
неприкосновеността на личния живот и за доверието в света онлайн.
Тенденция 4: Хиперсвързаните общества ще се вслушват в нови гласове и групи
и ще създават възможности и условия за тяхната активност. В хиперсвързаните
общества се реализират повече възможности за колективно действие. Това позволява
поява на нови гласове и съдейства за нарастването на броя на движенията, посветени на
определена тема за сметка на традиционните политически партии. Инициативите за
открито управление и достъп до данните в обществения сектор ще доведат до повече
прозрачност и обществени услуги, насочени към гражданите.
Тенденция 5: Глобалната информационна икономика ще бъде преобразена от
новите технологии. Разпространението на хиперсвързани мобилни устройства,
мрежови сензори в софтуерните приложения и инфраструктурата, триизмерен печат и
технологии за езиков превод ще преобразят глобалната информационна икономика.
Съществуващите бизнес модели на много производства ще бъдат подложени на
градивно разпадане благодарение на иновационни устройства, които позволяват на
9

хората да бъдат икономически активни до по-късна възраст, независимо от
местоположението си.
Дискусията за новата роля на обществената библиотека се води не само в
професионалните среди и професионалните организации, но и в цялото общество,
защото библиотеката принадлежи на гражданите и обществото като цяло.
През 2009 г. Европейското бюро на библиотечните, информационните и
документални

асоциации

(EBLIDA),

съвместно

с

националните

органи

на

обществените библиотеки в Европа (NAPLE) предложи политики за библиотеките в
Европа (т.нар. Виенска декларация). 3 Беше взето решение за засилване на ролята и
потенциала на библиотечното обслужване в Европа в подкрепа на европейското
общество на знанието. Документът описва проблемите на библиотеките в нормативен,
финансов,

структурен,

технологичен

и

организационен

контекст

и

показва

необходимостта Европейският парламент да предприеме мерки за стабилизиране и понататъшно развитие на обществените библиотеки. Резултатът е проведеното проучване
на Генералната дирекция на Европейския парламент за вътрешната политика (юли 2016
г.) "Новата роля на обществените библиотеки в местните общности"4. Проучването
анализира въздействието на обществените библиотеки върху интелектуалното и
културното развитие на гражданите на ЕС. В документа се дават някои препоръки за
развитието на обществените библиотеки в Европа, но най-важното е, че в него се
настоява за признаването на обществената библиотека като ключов участник в
разработването на национални и европейски политики, свързани с образованието,
цифровизацията и интеграцията.
Изследването подчертава, че 65 000 публични библиотеки в ЕС (100 милиона
посетители годишно) са изправени пред огромни предизвикателства, тъй като тяхната
роля и услуги в дигиталното общество са повече от всякога оспорвани. Традиционното
възприемане на обществените библиотеки е свързано изключително с книги и култура.
С навлизането на интернет и цифровите медии обществените библиотеки като

Vienna Declaration. [Електронен ресурс]. – URL: http://www.eblida.org/activities/advocacy-and-lobbying-for-libraries-ineurope/vienna-declaration.html
3

Research for Cult Committee: Public Libraries – Their New Role . [Електронен ресурс]. – URL:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/585882/IPOL_STU(2016)58588 2_EN.pdf
4
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институции често се описват като остарели и без значение. През последните години
повечето библиотеки са претърпели съкращения в бюджета, особено в селските райони,
поради големите финансови ограничения в публичния сектор. Много от тях са
изправени пред спад в броя на читателите, но броят на физическите посещения на
различни библиотечни събития се е увеличил значително. Освен това, библиотеките са
изправени пред нарастващото търсене на цифрови услуги. Развитието на дигиталното
общество

значително

промени

обществените

библиотеки

и

професията

на

библиотекарите. Благодарение на широк спектър от услуги за всички граждани,
обществените библиотеки предлагат възможности за иновации, както и за социално
включване. Политиците донякъде пренебрегват положителната роля на обществените
библиотеки в социалното и икономическото развитие на Европа. Често няма
достатъчно разбиране за съвременната роля на обществените библиотеки в нашето
време.
Изследването позволява да заключим, че обществените библиотеки в 21-ви век
играят нова роля - ролята на съвременни творчески, образователни и социални
центрове. Предлаганите от тях услуги осигуряват достъп на всички членове на
обществото до образователни, развлекателни, културни и информационни дейности,
насочени към подобряване на качеството на живот. Развитието на обществените
библиотеки изисква признаване на техните усилия в развитието на образованието,
културата, цифровизацията, достъпа до информация, стратегиите за социална
интеграция.
Обект на проучването са и анализите на доклади на организации, занимаващи се
с комуникации, социална дейност, проблеми на местната власт и мениджмънта на
обществените отношения. Така например докладът за дискусията за обществените
библиотеки на института Аспен5 от октомври 2014 г. разкрива предизвикателствата при
промените в обществените библиотеки в новия свят на знанието и дигиталната ера. В
него се констатира, че разпространението на мощни цифрови информационни и
комуникационни технологии е докоснало всеки аспект от ежедневието, създавайки
нови възможности и че обществените библиотеки могат да бъдат в центъра на тези
промени: надежден ресурс за общността и основна платформа (като тук терминът
Rising to the challenge.Re-Envisioning Public Libraries.[Електронен ресурс]. – URL:
http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/themes/5660b272ebad645c44000001/attachments/original/1452193779/AspenLibrariesReport.pdf?14
52193779
5
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„платформа“ се използва в контекста на общността) за персонализирани услуги,
гъвкавост на услугите, възможност за ползвателите на библиотеките да станат творци и
да допринесат за създаване на ново знание.
Докладът свързва обновената визия на обществената библиотека с хората и
мястото, с разширяването на цифровите платформи, с реализирането на добри
обществени резултати. Той препоръчва и стратегии за успеха - библитечните услуги
трябва да са свързани с целите на общността, да се осигурява достъп до съдържание
във всички формати, да се работи за дългосрочна устойчивост за обществените
библиотеки, да се култивира лидерството. В доклада се съдържат и практически съвети
към лидерите и политиците на национално и местно ниво.
През 2014 г. Нидерландският институт за обществените библиотеки публикува
доклад, посветен на библиотеките на бъдещето. В него е очертана визията за
социалната необходимост от обществените библиотеки в Нидерландия до 2025 г.
Докладът няма стратегически характер, но е основа за дискусия за бъдещите функции
на обществените библиотеки.6
В доклада е направен общ преглед на развитието на обществото и очакванията за
бъдещето, социалната необходимост от библиотеките, повишаването на стойността на
знанията,

развитието на ИКТ и

информационните

умения, продължаващото

цифровизиране и персонализиране на информацията, нарастващото значение на
мрежите и общността, приносът на библиотеките за развитието на културата и
изкуството и др.
Специално място е отделено на фундаменталните функции на библиотеките,
според които всяка библиотека е възприемана като: хранилище за знания и
информация; център за личностно развитие и образование; източник на вдъхновение
за четене и литературно творчество; енциклопедия за изкуство и култура; място за
срещи и дебати. За ключова цел на публичните библиотеки е определен приносът им
във формирането на фундамент за информирано общество на знанието. Постигането
на тази цел се очаква да стане чрез стимулирането, подпомагането, облекчаването и
осигуряването на хората със средствата и начините, чрез които биха могли да участват
и да допринасят за съвременното общество на знанието.

6

The Library of the Future: Hub for Knowledge, Contact and Culture (2014)
https://www.kb.nl/sites/default/files/library_of_the_future_12082014_def.pdf
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Като основни задачи са определени грамотността в най-широк смисъл; ИКТ с
акцент върху коректната интерпретация и използване на информацията, тъй като
това се определя като базово умение за гражданско участие, за придобиване и обмяна
на знания; други важни умения, необходими за хората през ХХІ век. В условията на
повишаваща се индивидуализация на обществото е установена необходимост хората да
се срещат, да обменят знания и да получават специфични умения. В бъдеще
библиотеките не само трябва да спомагат за преодоляването на неравенствата между
хората, но и да стимулират техните таланти; преходът на библиотеките от събиране
на информация в различни формати към свързване на хората, като се очаква промяна
на начина, по който библиотеките предлагат достъп до своите колекции, с оглед
използването на информационните и комуникационните технологии за по-лесно
ползване на предлаганите услуги, включително от дома на ползвателите.
Докладът отчита, че развитието на информационните технологии, придружено от
промените в социалната и икономическата сфера, ще промени както начина на
функциониране на библиотеките, така и услугите, които те предоставят. Отбелязано е,
че предстои да се търси отговор на ключовия въпрос дали цифровата библиотека ще
допълва физическата, или обратното. Очаква се библиотеките да прехвърлят много от
своите услуги към цифрови канали и успоредно с това да развиват собствените си
аналогови и цифрови фондове. Във всеки случай, в обозримо бъдеще се определя като
необходимо наличието на физическо пространство, което да позволява взаимното
допълване на двата вида материали – събирани, съхранявани и предоставяни от
библиотеките.
Друг важен елемент на доклада е акцентирането върху отговорността и
съпричастността към местната среда. В този смисъл от библиотеките се очаква да
бъдат

гъвкави,

потребностите

отговорни
на

и

адаптивни

спрямо

технологичното

техните посетители. Специално внимание е

развитие
отделено

и
на

необходимостта от иновативен и проактивен подход, който намира аргументация в
бързото развитие на обществото, налагащо фундаментални иновации в библиотеките.
Изтъкнато е, че цифровизацията формира както нови потребности, така и нови
възможности за развитие на услуги и продукти, съобразени със съвременните методи за
работа с информация и получаване на знания. Нещо повече, развитието на обществото
предполага адаптивност, често свързана с изоставяне на традиционните задачи,
изпълнявани от библиотеките, тяхното осъвременяване или замяна. Това задължава
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библиотеките да използват най-новите маркетингови техники, за да предложат на
своите ползватели търсения от тях продукт. Поради това се залага на проактивна
политика в управлението на библиотеките. Препоръчва се развиването на широки
партньорства, активното участие в обществени обединения и мрежи, включително с
търговски организации. Примери за подобни партньорства са взаимноизгодните
споразумения с издатели в подкрепа на насърчаване на четенето, които стимулират
обществения интерес към новопубликувани продукти и успоредно с това представляват
тяхна реклама.
В заключение е обобщено, че функциите на обществените библиотеки са
ясни, но тяхното изпълнение изисква уверен, проактивен подход, чрез който те да
съхранят своята жизненост.
Новата роля на обществената библиотека се изразява в превръщането й във
важен портал за знания и включване, в пространство за учене, култура и
социална комуникация.
Основните изводи от проучването на Генералната дирекция на Европейския
парламент за вътрешната политика са:


Признаване

на

обществените

библиотеки

като

основни

участници

в

разработването на националните и европейските политики, свързани с образованието,
цифровизацията и интеграцията.


Създаване на фонд или програма за иновации и изграждане на устойчива

европейска мрежа на обществените библиотеки.


Подкрепа за събиране на данни за ключовите характеристики и инициативи на

европейските обществени библиотеки.


Създаване на етикета „Европейска (обществена) библиотека“ или „Библиотека

(обществена) на Европа“.
В много страни се извършва реална промяна в работата на обществените
библиотеки след приемането на стратегии и планове за развитието им. Ключовите
послания са: библиотеката насърчава четенето, грамотността и обучението;
библиотеката насърчава електронното включване на гражданите; библиотеката
14

насърчава

обществото

-

икономическото

и

социалното

благополучие;

библиотеката насърчава културата и творчеството; библиотеката е неразделна
част на общината, спомага за развитието на работната сила и иновациите;
библиотеката

се

развива

като

физическо

и

виртуално

пространство;

библиотеката създава силни национални, регионални и местни партньорства.
В проучените съвременните стратегии 7 8 9 10 за развитие на библиотеките в
отделни държави се очертават както стратегическите приоритети за основните роли на
съвременните обществени библиотеки, така и мерките, с които да бъдат постигнати:
1. Библиотеката насърчава четенето, грамотността и обучението като мерките са
насочени към:


обслужване на гражданите от ранните години до зряла възраст;



образование на младежта; висококачествено безплатно обучение и програми за

подпомагане на личностното израстване; интегриране на обучението в ежедневието и
др.;


образование и обучение за всички, възможности за информиран избор, култура

на четене, грамотност и учене през целия живот;


осигуряване на достъп до библиотечни услуги за всички граждани;



Библиотеката - портал за социални контакти, за развитие на общностите и

различните групи от населението и за персонализиране на информацията;


насърчаване на креативните общности;



други.

2. Библиотеката насърчава електронното включване на гражданите като мерките са
насочени към:


промяна на профила, тематиката и вида на колекциите; тяхното качествено

обновяване и предоставяне за ползване;
Libraries Deliver: Ambition for Public Libraries in England 2016 – 2021 (Published 23 March 2016) .[Електронен ресурс]. – URL:
https://www.gov.uk/government/consultations/libraries-deliver-ambition-for-public-librariesin-england-2016-2021/libraries-deliverambition-for-public-libraries-in-england-2016-2021
7

Ambition & Opportunity. A Strategy for Public Libraries in Scotland 2015 – 2020..[Електронен ресурс]. – URL:
http://www.carnegieuktrust.org.uk/publications/national-strategy-for-public-libraries-inscotland/
8

Ministry of Culture of the Slovak Republic, Development Strategy for Slovak Librarianship 2015–2020. .[Електронен ресурс]. –
URL: www.culture.gov.sk/.../Development%20strategy.
9

Library for Citizens – The Way Forward for Public Libraries 2016 – 2020 .[Електронен ресурс]. –
URL:http://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/yleisten-kirjastojen-suunta-2016-2020-weben.pdf
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разработване на перспективата за дигитални ресурси и дигитален достъп;



използване на дигиталните технологии за осигуряване на достъп до информация

и услуги, както и услугите на е-правителството;


преход от събиране към свързване;



решаване на ключовия въпрос дали цифровата библиотека ще допълва

физическата, или обратното;


други.

3. Библиотеката насърчава благополучието на обществото - икономическото
благосъстояние и социалното благополучие, като мерките са насочени към:


помощ за безработни и търсещи работа, започващи нов бизнес;



подкрепа на малък бизнес и малките предприятия;



възможности за изграждане на ключови компетентности;



преодоляване на социалната изолация, неравенството, разделението на

общностите;


подобряване на здравето на гражданите;



други.

4. Библиотеката насърчава културата и творчеството като мерките са насочени към:


отговорността и съпричастността към местната среда;



превръщане на библиотеката в културен център за работа с книги и литература,

музика, кино и театър и насърчаване към творчество;


развитие и укрепване на националните, регионални и местни партньорства с

изкуствата и организациите на културата;


развитие на библиотеката като местен краеведски център; разширяване на

възможностите на библиотеката да информира и обслужва с местна книжнина, печат и
т.н.;


други.

5. Библиотеката, неразделна част на общината. Развитие на работната сила и
иновациите, като мерките са насочени към:


помощ за реализиране на приоритетите на общината;



активно участие във всички начинания на общината;



подкрепа от общината за непрекъснатото подобряване на услугите;
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развитие

на

персонала

на

библиотеката

-

необходимост

от

нови

компетентности, различни нагласи за работа в иновативната среда; съвременна
програма за обучение и развитие на библиотечния персонал;


методи за отчитане дейността на библиотеката; изработване и прилагане на

насоки и стандарти за обществените библиотеки и измерване на постигнатите от тях
резултати;


гъвкаво управление на библиотеката; осигуряване на добро стопанисване и

подобряване на организационната култура;


други.

6. Библиотеката като физическо пространство като мерките са насочени към:


необходимите изисквания за сградата и технологичните нововъведения за

ползвателите и служителите, за да може действително да приеме библиотеката ролята
на „третото място“;


създаване на гъвкави физически пространства за общуване, отворена сграда;



съчетаване в сградата на физическата и виртуалната библиотека;



нови изисквания към проектирането на библиотеките при нарастващото

използване на електронните услуги;


други.

7. Сътрудничество между обществените библиотеки мерките са насочени към:


създаване на силни национални, регионални и местни партньорства;



превръщане на библиотеката в достъпен обществен център за услуги;



лобиране и застъпничество на всички нива;



използане на доброволци;



други.
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Фиг.1. Основни роли на съвременните обществени библиотеки

В нашата страна дискусията се води само в рамките на професионалната
общност и в нея не участват гражданите и изпълнителната власт. За
съжаление административните институции (държавни и общински) все още не
виждат необходимост от създаване на модерна обществена библиотека и не
предприемат инициативи за тяхното развитие. Необходимо е да се инициира
разработката на насоки, виждания, стратегии затова как местните и
националните власти в сътрудничество с библиотечния сектор ще работят за
постигането на забележим напредък в развитието на библиотеките.
В рамките на професионалната общност в България и с активното участие на
Фондация „Глобални библиотеки - България“ през последните години бяха предприети
много инициативи (конференции, семинари, дискусии, обучения, публикации),
свързани с новата роля на обществената библиотека в съвременните и постоянно
променящи се обществени, икономически, технологични и други условия.
В професионалната ни общност вече има формирани конкретни гледни точки и
предложения. В обществените библиотеки се осъществяват много нововъведения,
създават се нови компетенции. Важно е представители на различни обществени групи у
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нас да се включат активно в дискусията за мястото и новата роля на обществените
библиотеки.
През 2017 година ИФЛА стартира мащабен проект „Глобална визия за
библиотеките”, чиято цел е обединената международна професионална общност да
изгради обща визия за бъдещата библиотека, която да бъде в основата на
застъпническите действия. Като част от проекта се провеждат национални дискусии
във всяка страна. ББИА организира провеждането на национална дискусия през
септември 2017 г., в която с голям интерес участваха водещи библиотечните експерти
от цялата страна. Резултатите от дискусията са публикувани в професионалния печат.11
Необходимо е да се анализира влиянието, което обществените библиотеки
оказват върху интелектуалното и културното развитие на гражданите в нашата
държава. Политическите структури на местно и национално ниво у нас трябва да се
призоват по различни начини (най-вече чрез активно застъпничество) да използват
обществените библиотеки за постигане на целите, свързани с осигуряване на по-добри
възможности за живот и труд на гражданите.

2.

ДО КАКВА СТЕПЕН БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ БИБЛИОТЕКИ СА

ВКЛЮЧЕНИ КАТО АКТИВНИ УЧАСТНИЦИ В СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ И
ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТИ НА ДЪРЖАВАТА?

Липсата на визия за функциите на съвременната обществена библиотека и
нейната

роля

в

информационното

общество

е

основен

дефицит

на

стратегическите и програмни документи. Налице е непоследователност и
фрагментарност в текстовете относно библиотеките.
В националните стратегии не е представена визията на държавата за
дългосрочното развитие на обществените библиотеки и ролята им за развитието
на местните общности. Този подход е в разрез с нарастващата значимост на
библиотеките в европейски и световен мащаб като центрове за информация,
неформално обучение, култура, творчество, комуникация и интеграция. В някои

11

Попова, Анна. ИФЛА”Глобална визиа за библиотеките”. Национална дискусия в България. // ББИА онлайн, 2017, №5, с.13-16
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от стратегическите документи са очертани само част от съвременните функции
на обществената библиотека.
Страната ни се намира във втория седемгодишен период на стратегическо
планиране след приемането й в ЕС. Постепенно се преодоляват последиците от
икономическата криза, която характеризира прехода към пазарна икономика. Приетите
национални стратегии в ключови за развитието на обществото ни области очертават
както приротетите на развитие, целите, мерките, така и целевите индикатори, които
трябва да бъдат постигнати. Част от тях са насочени към преодоляване на
гореизброените проблеми, пряко свързани с образователното, социално и демографско
развитие на обществото. До каква степен обществените библиотеки са включени като
активни участници в стратегическите доументи?
В Националната стратегия за учене през целия живот

12

обществените

библиотеки се разглеждат като утвърдени центрове за неформално обучение и
самостоятелно учене. Отбелязана е тяхната роля за придобиване на дигитални умения
от представители на социално уязвимите групи, като възрастни хора, социално слаби,
деца от малцинствени групи. Те са включени в:
Дейност „Осигуряване на достъп до формите на учене през целия живот чрез
културни институции (библиотеки, читалища, музеи), спортни организации и др.,
насочени към нови целеви групи, по-специално със специфични потребности и
живеещи в отдалечени места“, част от приоритет 1 „Осигуряване на условия за преход
към функционираща система за учене през целия живот“
Цел „Развитие на потенциала на читалища, обществени библиотеки, музеи и
други културни институции и организации като проактивен фактор при осъществяване
на инициативи за учене през целия живот в полза на общността“ в рамките на
приоритет 7 „Развитие на възможности за неформално и самостоятелно учене за
личностно и професионално израстване. Нови възможности за добро качество на живот
след приключване на трудовата кариера“. Предвидени са дейностите: „Целенасочени
мерки за насърчаване на работата в мрежа на обществените библиотеки на местно и
регионално ниво и утвърждаването им като центрове за придобиване на дигитални
компетентности“; „Подобряване на условията в читалищата, музеите и библиотеките за
Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г.[Електронен ресурс]. – URL:
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?Id=880, с. 24, 41, 42, 45
12
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повишаване на културната осведоменост на населението, за предоставяне на
възможности за самостоятелно учене и неформално обучение на различни възрастови и
целеви групи“; „Засилване на проактивната роля на читалищата, музеите и на
библиотеките като инициатори и двигатели за развитие на общностите и стимулиране
на гражданска активност на местно ниво посредством дейности за учене през целия
живот“.
Предвижда се те да изпълняват задачи, свързани с разширяването на целевите
групи, които да бъдат обхванати от формите на учене през целия живот, осигуряването
на възможности за обучения на хората в отдалечените места, утвърждаването им като
центрове за обучения по дигитална грамотност като част от неформалното и
самостоятелно учене, тяхното съдействие за повишаване на гражданската активност
чрез привличането на хората към формите на учене през целия живот. В индикативните
планове за изпълнението на стратегията не е предвидено целево финансиране за
дейностите на библиотеките, като се подразбира, че библиотеките трябва да
изпълняват задачите в рамките на своя бюджет.
В Националната стратегия за насъчаване и повишаване на грамотността
(2014 – 2020) се акцентира върху ролята на четенето и съответно – на библиотеките - за
повишаване на грамотността. Обществените библиотеки се упоменават в:
Цел 1. Създаване на благоприятна среда, Мярка 3. Осигуряване на лесен достъп
до книги и до други четива, Дейности „Реализиране на програми за регионални
партньорства между библиотеки, музеи и детски градини за насърчаване на четенето“;
„Осигуряване на дигитални материали и създаване на дигитални библиотеки“.
Цел 3. Увеличаване на участието и приобщаване, Мярка 1. Преодоляване на
социално-икономическата неравнопоставеност, Дейност „Осигуряване на безплатен
достъп до обществени библиотеки на социално слаби лица“.
Разширяването на възможностите за четене на електронни носители
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се

разглежда като важен аспект в развитието на четенето, особено за младите хора.
Обществените библиотеки са включени с програми за насърчаване на четенето, като
място за заемане на литература от социално слаби хора и др. Предвижда се обогатяване
на библиотечните фондове, създаване на условия за ползване на електронни носители,
осигуряване на безплатен достъп до обществените библиотеки за социално слабите и
др. В плановете за реализация на стратегията до сега не е предвидено никакво целево
13

Пак там, с.21
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финансиране за посочените дейности – като финансираща организация е посочено
МК.
В Стратегията за електронното управление и пътната карта за изпълнението й
библиотеките се разглеждат като алтернативно място за обществен достъп до услугите
на електронното управление и тяхното популяризиране. В Пътната карта за
изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република
България за периода 2016 – 2020 г. библиотеките са включени в списъка с индикативни
интервенции като алтернативен канал за достъп до е-услуги в малките населени места
(интервенция 17 „Разработване на алтернативни канали за достъп (напр. мобилни
устройства, терминали) и осигуряване на обществен достъп (в пощи, библиотеки и др.)
до съоръжения като е-павилиони, компютри и др.). Предвижда целево финансиране за
включване на 50 институции в пилотния етап в размер на 5 млн. лева /заедно с пощите/
в пътната карта за изпълнението й. До сега не са предприети действия за реализация на
пилотния етап.
През последните години се правят два опита за създаване на Стратегия за
развитие на културата, но досега без резултат. През 2015 г. бе публикуван проект на
стратегията, който поради приключване на мандата на правителството не бе обсъждан.
През 2017 г. настоящият министър на културата създаде работна група за
изработването на нова стратегия, която все още е в процес на подготовка.
Обществените библиотеки ще бъдат включени в този вариант на стратегията, но с
какви приоритети и задачи още не е ясно на този етап.
В Национална стратегия за хората с увреждания (2016-2020) библиотеките са
упоменати на две места. Първо, като положителен пример за спазване на правата на
хората в неравностойно положение, като е цитиран Закона за обществените
библиотеки, в който има специален текст, задължаващ библиотеките да осигурят
достъпна среда и необходимите условия за ползване на библиотечни материали. В
мерките по отношение на библиотеките и читалищата се предвижа оказване на
методическата помощ за подобряване на достъпността в тези институции. В Плана за
изпълнение на стратегията за периода 2016 – 2018 г. за тези дейности няма предвидено
финансиране и се очаква те да бъдат покрити от бюджета им.
В Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване /2014-2020/ обществените библиотеки не се разглеждат като
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възможен участник в процесите на преодоляване на социалната изолация и не се
споменават въобще.
В Националната стратегия за младежта (2012-2020 г.) се посочват тревожни
данни за намаляването на интереса към четенето, като всеки пети младеж няма книги у
дома

си.

Книги

четат едва 16%

от

учениците,

29% от студентите,
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13% от работещите и 8% от безработните младежи у на. Като втора цел в Стратегията
е формулирана подобряването на достъпа до информация и качествени услуги за
младите хора. Конкретните задачи, които са посочени, са подобряването на достъпа на
младите хора до интернет и подобряване на достъпа на младите хора до електронно
съдържание в обществените библиотеки.15 Очакваният резултат е повишение на дела на
младите хора, които са ползвали електронно съдържание в обществените библиотеки.
Други важни стратегически цели са участието на младежите в неформалното обучение
и насърчаването на творчеството и културното изразяване. Проследявайки годишните
планове за изпълнение на Стратегията става ясно, че целеви средства за изпълнение на
поставените задачи за библиотеките не се осигуряват. Като източници на финансиране
са посочени общинските бюджети, Програма „Глобални библиотеки - България“ и
нефинансираната през последните три години програма на МК „Българските
библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност“. Не става ясно по
какъв начин ще се разшири електронното съдържание в обществените библиотеки, за
да могат да го ползват младите хора. Иначе в същите тези планове се предвижда
ползването на интернет в библиотеките, провеждането на информационни кампании,
приобщаване на младите хора към културата и четенето, но за сметка само на
съществуващия бюджет за библиотеки и читалища.
В програмните документи на държавата ролята на обществените библиотеки се
свеждат до подпомагане на културното развитие и образованието, игнорирайки
техните важни информационни и социални функции. Това влияе пряко върху
финансирането на обществените библиотеки и го ограничава, което е бариера
пред модернизацията и адаптацията им към дигиталната среда. В резултат
българските обществени библиотеки все още не могат да отговорят на

Национална стратегия за младежта (2012 – 2020) . [Електронен ресурс]. – URL:
http://mpes.government.bg/Documents/Documents/Strategii/strategy_youth_2012-2020.pdf
15
Пак там.
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изискванията на съвременния потребител и изостават значително в сравнение с
библиотеките в развитите страни.
Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в
България (2012-2030 г.) не предвижда участие на обществените библиотеки в
дейностите по осмисляне на времето на възрастните хора у нас и тяхната подкрепа,
като място за обучения по дигитална грамотност, четене, културни и творчески
инициативи.
Националната програма за реформи 2012-2020 не включва дейности, свързани с
реформиране на библиотечния сектор.
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“.
Първият подприоритет се отнася до голяма степен за академичните и специални
библиотеки, които осигуряват информационно научните изследвания.
Вторият подприоритет е свързан пряко с образователната и културна функция на
библиотеките. Видимо не се отчита информационната функция на библиотеките и
техните възможности да подпомагат развитието на местните общности в различни
направления: малък и среден бизнес, здравна превенция, развитие на гражданското
общество, социални функции – социално включване, подпомагане на безработни за
търсене на работа, финансова грамотност и много други.
Програмата за управление на правителството на Република България за
периода 2017-2021 г. поставя две цели, свързани с развитието на обществените
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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 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.
В нито една от действащите оперативни програми за новия програмен период
обществените библиотеки не са припознати като директни бенефициенти.
Потенциални възможности библиотеките да участват в проекти съществуват
само в случаите, когато общините или читалищата са предвидени като преки
бенефициенти и те кандидатстват с проекти за библиотечното обслужване. Такъв е
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случаят с Националната програма за развитие на селските райони, по която
читалищата могат да бъдат бенефициенти по дейности, свързани с осигуряването на
достъп до широколентов интернет.

3.

КАКВИ ПРОМЕНИ НАСТЪПВАТ В ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ И

КАК СЕ ВЪПРИЕМАТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ ДНЕС?
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 работните места и
професиите,

нарастващата

роля

на

дигиталното

общество,

демографските

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.
Обществените

библиотеки

днес

функционират

в

коренно

различна

информационна среда в сравнение с периода преди 10 години. Ако трябва накратко да
характеризираме тази среда, то ключовите думи са: нарастваща роля на глобалната
мрежа и силно разпространение на социалните мрежи, всеки гражданин е не само
ползвател, но и създател на електронна информация. Цифровизацията набира скорост,
нараства обемът на дигитално създадените документи. Новото младо поколение е
дигитално родено, то няма уменията да борави с хартиени текстове. Процесът на
трансформация на информацията в знание за това поколение е затруднен, поради което
расте процентът на функционално неграмотните млади хора.Същевременно нараства
необходимостта от информация в помощ на образованието и обучението, породена от
демократизацията

на

образованието

и

легитимирането

на

неформалното

и

самостоятелно учене, както и ученето през целия живот.
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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, както и инструменти за тяхната реализация.
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.
Мисията на обществените библиотеки е да осигуряват правото на гражданите на
равноправен и свободен достъп до библиотечно-информационно обслужване в
съответствие с информационните потребности на всички социални категории в
обществото. Обществените библиотеки подпомагат общественото развитие в областта
на културата, образованието, творчеството и социалното включване.
През последното десетилетие българското общество претърпява сериозни
трансформации във всички сфери, като икономическата криза е причината за
повечето от тях. В развитието на обществото ярко се открояват следните
проблемни области:
-

Демографски

срив,

застаряване

на

населението,

засилване

на

неравномерното му териториално разпределение – концентрация на живеещите в
големите градове, обезлюдяване на селища и намаляване на селското население.
-

Сериозни

неграмотното

проблеми
население,

в

образователното

висок

процент

на

равнище,

увеличаване

отпадащите

ученици

на
от

образователната система, ниско ниво на уменията за четене и разбиране на
информацията. Значителна част от младежите не учат и не работят.
-

Висок процент на бедност, социални групи в изолация, увеличаване на

населението, чиито майчин език не е български. При общото намаляване на
безработицата тревожен факт е, че тя е най-висока сред младежта.
-

Ограничени възможности за достъп до глобалната мрежа, липса на

дигитална грамотност у голяма част от населението, както и на възможности за
ползване на компютърна техника и интернет.
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По-важните тенденции в настъпващите промени, които трябва да отбележим, са:
По отношение на демографската и социална характеристика на населението.
Последните проучвания и изследвания на НСИ16 съдържат съществени изводи, които
трябва да се отчитат при анализа на мрежата на обществените библиотеки:
Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2016 г. лицата
на 65 и повече навършени години са 1 472 116, или 20.7% от населението на страната. В
сравнение с 2015г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3
процентни пункта, а спрямо 2001 г. - с 3.8 процентни пункта. В регионален аспект
делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин
(28.9%), Габрово (27.9%), Кюстендил и Ловеч - по 26.4%. Общо в осемнадесет области
този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в
областите София (столица) - 17.0%,и Варна - 18.3% Средната възраст се повишава и
достига до 43,5 години, докато през 2000 г. е била 40 години.
Населението в трудоспособна възраст намалява с 1% в сравнение с 2015 г. и
съставлява 60.6%.
Към 31.12.2016 г. децата до 15 години в страната са 1 001 019, или 14.1% от
общия брой на населението, като с прямо 2015 г. този дял се увеличава с 0.1 процентни
пункта. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите
Сливен - 18.2%, и Бургас - 15.4% от населението на областта. Общо в петнадесет
области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в областите Габрово 11.4%, и Смолян -11.5%.
Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението.
През 2016 г. в градовете живеят 5 204 385 души, или 73.3%, а в селата - 1 897 474 души,
или 26.7% от населението на страната. В 1148, или в 21.8% от населените места, живеят
от 1 до 49 души включително. С население над 100 хил. души са шест града в страната,
в които живеят 33.8% от населението на страната. Близо половината от населението на
страната (49.9%) живее в Югозападния и Южния централен район, а най-малък по брой
на населението е Северозападният район – 770 хил. души, или 10.8% от населението на
страната. През 2016 г. и в шестте статистически района населението намалява спрямо
2015 г., като най-голямо е намалението в Северозападния - с 1.8%, а най-малко - в
16

Население и демографски процеси през 2016 година [Електронен ресурс]. – URL:
http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Population2016_722R06L.pdf
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Югозападния район - с 0.3%. Най-малка по брой на населението е област Видин, в
която живеят 88 867 души, или 1.3% от населението на страната, а най-голяма е област
София (столица) - 1 323 637 души (18.6%). В шестнадесет области населението е под
200 хил. души и общо в тях живеят 30.2% от населението на страната. С брой на
населението от 200 хил. до 300 хил. души са шест области, които обхващат 20.3% от
населението на страната. Шест са областите с брой на населението над 300 хил. души,
като в първите три от тях - София (столица), Пловдив и Варна, живее повече от една
трета от населението на страната (34.8%).
Неравномерно е разпределението на населението и по общини. В 70 общини с
население под 6 000 души живеят едва 3.8% от населението на страната. В същото
време в деветте общини с население над 100 хил. души живеят 40.7% от населението на
страната. Най-голяма по брой на населението е Столична община (1 323 637), следват
общините Варна (343 991) и Пловдив (343 424). Най-малката община по брой на
населението е Трекляно - 835 души.
Внимание заслужават и засилващите се миграционните процеси. По данни на
НСИ през 2017 г. страната са напуснали 30 570 души, а имигрантите, дошли у нас, са
21 241 души. Най-големите групи имигранти са от Турция, Украйна и Русия.
Под прага на бедността все още е 23% от населението на страната – за тази
категория библиотеките са единственото място за достъп до литература и
информация17.
Безработицата обхваща 5,8% от населението, като през последните няколко
години се забелязва тенденция към намаляването й. Тревожен е високият процент
безработни сред младежите.18 Около 18% от младежите нито учат, нито работят, което
означава, че всеки пети младеж бездейства.
България държи първенството по неграмотност в ЕС. По данни на Евростат 41%
от лицата до 16 години у нас са функционално неграмотни. Българският език не е
майчин за около половината от децата в началния курс и имат трудности в усвояването
му. 38% от учениците не завършват образованието си и преждевременно напускат

Население и демографски процеси през 2016 година . НСИ. [Електронен ресурс]. – URL:
http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Population2016_722R06L.pdf
17
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Всеки пети младеж в България нито учи, нито работи. [Електронен ресурс]. – URL:

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/07/20/3010241_vseki_peti_mladej_v_bulgariia_nito_uchi_nito_raboti/
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училище. Около 1/3 не са обхванати от училищното образование. 19 Резултатите от
изследването PISA през 2015 година сочат, че около 40% от 15-годишните ученици са
функционално неграмотни по природни науки, математика и четене. По четене
резултатът на българските ученици е 432 т. спрямо средния за всички страни от ОИСР 492 т.20
Само около 29% от населението е декларирало, че чете книги през 2016 г.21
През 2016 г. по данни на НСИ 24,6% от населението е участвало в различни
форми за учене през целия живот. Този показател бележи значителен ръст в последните
години, като например през 2012 г. е бил 1,5%. Само 2% обаче участват в организирани
форми на учене през целия живот при средно 10% за ЕС.
Въпреки бързото развитие на интернет и информационното общество у нас,
значителна част от населението все още не разполага с необходимия достъп до
информация и интернет. Данните от изследването на НСИ за развитието на
информационното общество сочат, че 30.3% от населението между 14 и 74 години
никога не е използвало интернет. Само 20,7% от населението между 14 и 74 години са
използвали интернет за взаимодействие с обществени институции. Все още 32,7% от
домакинствата нямат достъп до интернет. Значителна част - 43,3 % от населението
въобще не умее да работи с компютър. /2015/22
Библиотечният сектор не е в обектива на реформите в страната. Липсата на
цялостна визия на държавата за развитието на библиотечния сектор, както и
http://bnr.bg/euranetplus/post/100755603/balgaria-darji-parvenstvoto-po-negramotnost-v-es
19
???. [Електронен ресурс]. – URL: http://inews.bg/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%B5-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B2%D0%95%D0%A1_l.a_i.258181.html
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http://www.nsi.bg/bg/content/3693/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%B8
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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 найчесто на един библиотекар.
Въпреки съществените демографски и социални промени, библиотечната мрежа
не е реформирана от 1972 година, когато след приемането на ПМС №72 се прави опит
за създаване на Единна библиотечна система, изградена изцяло на йерархичен принцип.
С приемането на Закона за народните читалища през 1996 година тази система бе
разрушена по отношение на обществените библиотеки. Досега въпросът в кои населени
места, колко и какви обществени библиотеки са необходими, остава нерешен.
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.
В обществото все още преобладава представата за българската обществена
библиотека като за „място за четене и вземане на книги“. В съзнанието на
гражданите библиотеките са спрели 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.
Проучването за състоянието на обществените библиотеки през погледа на
гражданите дава обобщен отговор на въпроса до колко те съответстват на
потребностите и очакванията на хората. Проучването е осъществено чрез шест фокус
групи в различни по големина и статут населени места. Обобщението на мненията на
гражданите формира следния събирателен образ на обществената библиотека.
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Отношението към библиотеките е следствие от неудовлетворени потребности и
очаквания и трайно неглижиране на нуждите на библиотеките от страна на държавата.
Недоверието във възможностите на 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. 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.
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).
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.
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 хората,
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).
Гражданите очакват два типа промени: материална – подобряване на
материалната база и условията за обслужване на ползвателите, 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. За групата, търсеща най-вече материална
промяна, е много важно да бъдат запазени традиционните функции на библиотеката.
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
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имат три ключови роли, свързани с функционирането на библиотеката като такава,
управлението й и взаимодействието с ползвателите. Третата роля е най-важна. И
ползватели, и неползващи библиотеки, особено в големите градове, обаче смятат, че
българските библиотекари рядко успяват да съвместят и трите роли. 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“. Ниското заплащане вреди не само на личността, но и на имиджа на
професията, и я прави непривлекателна. Поради това се наблюдава недостиг на
квалифицирани кадри.
Трябва да преодолеем констатациите, че актуалните възприятия за обществените
библиотеки са резултат от многогодишни натрупвания на разочарования от услугите на
библиотеката и от обслужването на някои места, но най-вече 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.
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. 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.
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.
Библиотеките, част от програмата „Глобални библиотеки – България“ получават
убедително по-висока оценка от страна на ползвателите.
Наред с възможностите да ползват компютри и интернет, хората високо оценяват
помощта на квалифицираните библиотечни специалисти, които организират безплатни
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обучения по дигитална грамотност, културни събития и др.п. Българските граждани не
отричат необходимостта от библиотеките и когато те предлагат съвременни
библиотечни услуги, хората ги ползват с желание.
Програмата е ярко доказателство, че при наличие на системно положително
въздействие върху библиотеките, което повишава капацитета им, резултатите са
налице. Например, когато читалищните библиотеки преценяват финансовото си
състояние като негативно се имат пред вид преди всичко библиотеките извън
Програмата.
Фиг.2. Оценка на финансовото състояние на библиотеките (читалищни)
В Програмата
Извън Програмата
Общо за страната
Много добро
По-скоро добро
По-скоро лошо
Много лошо
Не мога да
преценя

1,7%
3,5%
2,6%
44,3%
26,7%
35,5%
40,8%
47,9%
44,3%
8,5%
18,6%
13,5%
4,7%
3,3%
4,0%

Източник: ЕСТАТ, ФГГБ
Анализът на данните от последните 10 години показва, 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.
Българският политически и икономически елит трябва да осъзнае, че за да
отговори на предизвикателствата на промените, трябва да бъдат създадени
условия за развитие и усъвършенстване на всеки гражданин. Тази потребност не
може да бъде удовлетворена само от образователната система. Затова са нужни и
други общодостъпни институции, каквито са библиотеките. Те имат потенциала
да стимулират и подкрепят ученето през целия живот, като същевременно
осигуряват среда за активно социално взаимодействие в местните общности.
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4.

КАКВИ

РЕСУРСИ

И

УСЛУГИ

ПРЕДЛАГАТ

БЪЛГАРСКИТЕ

ОБЩЕСТВЕНИ БИБЛИОТЕКИ ДНЕС?
Библиотечни колекции. Библиотечен фонд.
Проучването за състоянието на библиотеките дава цялостна представа за състоянието
на мрежата от обществени библиотеки на базата на репрезентативната извадка от
библиотеки, част от Програмата „Глобални библиотеки – България” и извън нея.
Основният информационен ресурс на обществените библиотеки се свежда до
библиотечни фондове, състоящи се предимно от книги и периодика, изграждани
десетилетия. Обществените библиотеки не разполагат с актуални библиотечни
фондове, разнообразието от издания се свежда до книги, периодика, графични и
картографски издания и аудиовизуални материали, като последните съставляват
незначителен процент от структурата на фондовете. Електронните документи са
пренебрежимо малко количество, а достъпът до бази данни е осигурен само в
малък брой регионални библиотеки. Това, което библиотеките предлагат на
ползвателите, не се различава особено от наличното преди 10 години.
Предлаганите библиотечни ресурси са ключов фактор за ползването на
обществените библиотеки. Въпреки това, в последните десет години не се очертава
особена промяна в развитието на библиотечните фондове. 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. Кризата с
новите постъпления в библиотечните фондове се задълбочава. Актуализацията на
библиотечния фонд се случва все по-бавно и броят на постъпленията за всички видове
библиотеки за периода 2008-2017 г. намалява съответно с 36% за регионалните, 21% за общинските и 31% - за читалищните библиотеки. Средствата, отделяни за
обновяване на библиотечния фонд са почти непроменени през изследвания период,
като за читалищните библиотеки в Програмата са средно 346 лв. за 2016 г., а за тези
извън Програмата – средно 138 лв. за същата година. Данните сочат, че единствено
регионалните библиотеки имат по-добри финансови възможности да обновяват
библиотечния си фонд – средно над 24 хил. лв. за 2016 г. През 2016 г. 50% от новите
постъпления идват чрез дарения и само 35% - чрез покупка. В последните три години в
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39% от читалищните библиотеки не се получават периодични издания. Като се вземе
предвид и фактът, че 70% от библиотеките не отчисляват остаряла и неползвана
литература, логично е категоричното мнение на ползвателите, че фондовете са остарели
и не предлагат това, което се търси и е необходимо на съвременния гражданин.
Фиг 3. Среден брой на постъпленията
4838
4554
4687

Регионални

Общински

906
878
927
715

Читалищни
(в ПГБ)

119
119
136

Читалищни
(извън ПГБ)

57
63
76
153
89
91
106

Читалищни
общо

7335

2008 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Източник: ЕСТАТ, ФГГБ
Фиг.4. Средни разходи за обновяване на библиотечния фонд (в лв.)
26 000
20 076
24 529

Регионални

Общински

6 347
5 421
4 415

Читалищни
(в ПГБ)

394
419
346

Читалищни
(извън ПГБ)

141
135
138

2014 г.
2015 г.
2016 г.

Източник: ЕСТАТ, ФГГБ
Библиотечните фондове са съставени основно от книги (92%), на второ място са
периодичните издания (4.3%), графични, картографски документи и печатни музикални
документи (1.3%), аудио-визуални документи (1.0%). Електронните документи
съставляват едва 0,2% от библиотечните фондове, като техният среден брой e
незначителен извън регионалните библиотеки. Дигитализацията на библиотечни
документи е свързана предимно с опазването и популяризирането на книжовното
наследство и краеведските издания и поради това се извършва предимно в
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регионалните библиотеки. В тях има средно дигитализирани 207 книги (14 600 файла),
104 периодични издания (27 100 файла) и 2 040 други материали (3 220 файла).
Споделеното от гражданите желание да имат достъп до повече електронни
документи в библиотеките не може да бъде удовлетворено при сегашното състояние на
фондовете и технологичното оборудване.
Библиотечните фондове не са отразени в голямата си част в традиционни или
електронни каталози, които са задължителен атрибут на библиотеката. 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 - България“ – над 57%.
Към настоящия момент каталози поддържат всички регионални и общински
библиотеки. Ситуацията при тях е значително подобрена в сравнение с 2008 г., когато 1
от регионалните и 41% от общинските библиотеки нямат каталози. При читалищните
библиотеки има известно подобрение, макар и не толкова голямо. 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.
От всички библиотеки, включени в изследването 13% имат електронни каталози.
Електронните каталози са достъпни онлайн чрез глобалната мрежа само на 5% от
библиотеките (предимно регионални, общински и големи читалищни). Внедряването на
новите технологии /автоматизация, дигитализация на документи/ в основните
библиотечни процеси е ограничено и обхваща само регионалните, общинските и поголемите читалищни библиотеки.
Фиг.5. Видове поддържани каталози
В Програмата
Извън Програмата
Общо за страната
57,3%

Не поддържа
каталог
Традиционен
Електронен
И двата

83,4%
69,6%

20,7%
13,1%
17,1%
8,1%
1,8%
5,1%
13,9%
1,8%
8,2%

Източник: ЕСТАТ, ФГГБ
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Само 2% от библиотеките в страната имат достъп до платени бази данни. Сред
тях са 42% от регионалните библиотеки и малък дял (около 12%) от общинските
библиотеки. Това е доказателство, че обществените библиотеки имат ограничен достъп
до качествени източници и предоставят информация основно на базата на своите
библиотечни фондове.
Материална и техническа база
Силно ограничена полезна площ, остаряло обзавеждане, недостатъчно и
застаряващо оборудване са основните характеристики на МТБ на обществените
библиотеки. Особено тежка е ситуацията в библиотеките извън Програмата.
Всичко това е пречка за трансформиране на библиотечното пространство в
съответствие със съвременните виждания за ролята на обществената библиотека
като място за творчество, общуване и културни събития; за извършването на
библиотечни услуги, изискващи добри технологии и техническо оборудване.
Устойчивостта на постигнатите по Програмата резултати не е гарантирана,
поради остаряването на техниката и оборудването и постепенното им излизане от
строя и същевременно ограниченото финансиране, което не осигурява средства за
подонвяване на оборудването. Автоматизацията на библиотечните процеси се
развива бавно и обхваща незначителен брой обществени библиотеки, предимно
регионалните, общинските и по-големите читалищни.
По отношение на материалната база картината е плачевна. Нейното тежко
състояние е един от ключовите проблеми и основна пречка за развитието на
библиотеките и техните съвременни функции като място за творчество, общуване.
Данните от 2017 г. са в синхрон с мнението на гражданите – българската библиотека е
с недостатъчна площ – 69% от библиотеките имат площ по-малка 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.
Мнението на експертите също потвърждава, че материалната база е „в окаяно
състояние“ и не съответства на изискванията за нормална библиотечна среда.
НАРЕДБА № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на
сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката,
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здравеопазването, културата и изкуствата (ДВ., бр. 5 от 2016 г., попр. бр. 13 от
2016) не се спазва по отношение на обществените библиотеки, тъй като те са строени
далеч преди влизането й в сила, а извършваните ремонти са в повечето случаи
козметични или по неотложни причини. В над 1/3 от библиотеките ремонти на
помещенията са правени преди 2010 г. във връзка с участието им в Програмата, а в 18%
никога не е правен ремонт. Състоянието е по-лошо в библиотеките извън Програмата.
За привличане на ползватели е необходимо както подновяване на помещенията –
на някои места с освежителни, а на други с цялостни ремонти, така и отделяне на поголеми 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 46%
от библиотеките никога не е правено преобзавеждане).
В голяма част от библиотеките продължават да липсват СОТ (78%) и
пожароизвестителни системи (87%). През 2008 г. дяловете са съответно 87% и 96%.
Това означава, че ситуацията не е съществено променена, макар едно от изискванията
на Програма „Глобални библиотеки - България“ да беше оборудването с тези системи.
Пожароизвестителните системи са задължителни за библиотечните сгради, както и за
всички останали сгради с обществено предназначение, особено като се има предвид
характера на основния им ресурс – книжни фондове.
По отношение на оборудването са налице съществени различия в сравнение с
2007 г. и то в библиотеките, част от Програмата. Данните от проучването през 2017 г.
сочат, че 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 са положили значителни усилия за осигуряването на оборудване. Въпреки това
делът на библиотеките извън Програмата без компютър през 2017 г. е 28%. Тези
библиотеки

не

отговарят

на

изискванията

на

Стандарта

за

библиотечно-

информационно обслужване, съгласно който трябва да има КРМ както за служителите,
така и за ползвателите.23
Силно тревожен е фактът, че в 79% от библиотеките не са купени нови
компютри през последните три години. В допълнение към проблема с липсата на

Стандарт за библиотечно-информационно обслужване, 2015. [Електронен ресурс]. – URL:
http://mc.government.bg/images/Site/Standart_biblio.pdf , с.3-4.
23
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компютърно оборудване в част от библиотеките извън Програмата, 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.
Библиотеките в Програмата разполагат с 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%
към старта на Програмата през 2008 г. Така например само 6% от библиотеките извън
програмата имат фотокопирна машина, 37% - мултифункционално устройство, 25,7% принтер и 4,8% - скенер.
Дефицитите, свързани с липсата на пространство, неремонтираните помещения
и остарялата материална база, регистрирани преди старта на Програмата, са валидни и
днес. Те са сред основните бариери за развитието на библиотеките.
Фиг.6. Година на последен ремонт на помещенията
В Програмата
Извън Програмата
Общо за страната
Преди 2010 г.
2010 г. и покъсно
Не е правен
ремонт
Няма данни

38,4%
32,5%
35,6%
50,6%
38,0%
44,7%
10,1%
27,2%
18,2%
0,9%
2,3%
1,5%

Източник: ЕСТАТ, ФГГБ
Неоспорим факт е, че дейността на Програма „Глобални библиотеки – България“
е довела до съществени различия в техническото оборудване на библиотеките.
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 само 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
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няма и нито едно място за служители. Сега ситуацията е коренно различна – в
библиотеките, в които има интернет всички компютри са свързани 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.
Фиг.7. Брой компютри, закупени през последните три години
В Програмата
Извън Програмата
85,5%
69,8%
79,3%

Нито един
Един
Два и повече
Няма данни

6,1%
19,6%
11,4%
7,7%
4,9%
6,6%
0,7%
5,6%
2,6%

Източник: ЕСТАТ, ФГГБ
Автоматизацията на библиотечните процеси се развива с бавни темпове.
Библиотечен софтуер имат 13% от библиотеките, като практиката е да се внедряват
отделни модули на системите. За сравнение преди 10 години обществените библиотеки,
внедрили библиотечен софтуер са 12%, т.е. отбелязваме ръст с 1%. Засега няма
изградена интегрирана библиотечна система в нито една обществена библиотека.
Поради факта, че Програмата „Глобални библиотеки - България“ не включваше
дейности, свързани с внедряването на библиотечен софтуер, то развитието на този
процес е забавен през последните десет години. Най-разпространени са следните два
софтуерни продукта: АБ на РС-ТМ (59%) и E-lib на Софтлиб (33%). Основните
ползвани модули от библиотеките 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.
Основната причина за изоставането в автоматизацията на библиотечните процеси е
недостатъчното финансиране, още повече за библиотечен софтуер се изискват средства
за капиталови разходи. Средствата недостигат както за плащането на лицензи, така и за
годишната поддръжка на автоматизираните системи.
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Друг съществен проблем е, че автоматизацията се развива на ниво отделна
библиотека – до сега няма опити за създаване на автоматизирани библиотечни мрежи на
териториален принцип.
Библиотечни услуги
Повечето библиотеки предлагат предимно основните библиотечни услуги и не се
отличават с голямо разнообразие от специализирани услуги, а където ги има, те
или не се познават, или не представляват особен интерес за ползвателите. Все попривлекателни стават обучителните, културните и други събития и програми в
библиотеките. И в сферата на библиотечните услуги и програми библиотеките,
част от Програмата се представят много по-добре в сравнение с библиотеките
извън Програмата. Те предлагат по-голямо разнообразие от услуги и програми,
повишен е интересът към тях и е налице по-голямо обществено присъствие.
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. Различията в данните на библиотеките в и извън Програма „Глобални
библиотеки-България“ показват ясно огромното значение на подкрепата
(финансова, техническа и технологична) и целевото въздействие за успешното
развитие на библиотеките.
Библиотеките извън програмата все още не могат да осигурят достъп до интернет
за своите ползватели.
Основна библиотечна услуга, предлагана от обществените библиотеки, е
заемането на библиотечни материали за дома. 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. Заеманията
в читалищните библиотеки в Програма „Глобални библиотеки

- България“

традиционно са два пъти повече от тези в библиотеките извън Програмата – съответно
средно 3 850 годишно и 1 540 годишно за 2016 г. Тези библиотеки са много попривлекателни и предпочитани от гражданите, поради подобрения интериор, наличието
на оборудване, предлаганите бибилотечни програми и др. Независимо от това, и за
библиотеките в Програмата е валидна тенденцията към намаляване на средногодишния
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брой на заеманията. 84% от заеманията през 2016 г. са на книги, 13% - на периодични
издания, а 1.5% - на електронни документи. Намаляването на заеманите материали е
логично следствие от невъзможността да се актуализират библиотечните фондове и на
ползвателите да се предлага достъп до най-новата литература.
Фиг.8. Средногодишен брой на заеманията
162 815
122 809
124 432

Регионални
Общински
Читалищни
(в ПГБ)
Читалищни
(извън ПГБ)

34 272
31 047
28 113
4 189
3 945
3 847
1 578
1 586
1 540

2014 г.
2015 г.

Източник: ЕСТАТ, ФГГБ
През 2016 г. 26% от библиотеките не са предоставили на читателите справочноинформационни услуги, повечето от които попадат в групата на спезиализиланите
съгласно чл. 52 на Закона за обществените библиотеки. Междубиблиотечното заемане е
слабо развито в обществените библиотеки. Само 14% от библиотеките предлагат тази
услуга за своите ползватели, като отново преобладаващата част са библиотеки от
Програмата и незначителна част

– извън Програмата. Най-голям обем са

предоставените тематични справки и консултации. 42% от библиотеките могат да
предоставят хартиени копия на документи за своите ползватели, а още 12% могат да им
осигурят и хартиени, и дигитални. Библиотеките с повече възможности за предоставяне
услугата „копиране на библиотечни документи“ са част от Програма „Глобални
библиотеки - България“ – общо 74% от тях могат да предоставят такива услуги на
ползвателите си при 32% от библиотеките извън Програмата.
Съществена част от библиотечните услуги са обученията и консултациите за
ползватели, особено в библиотеките в Програмата. Регионалните библиотеки са
изключително активни. През последните три години там се наблюдава плавно
покачване на броя на обученията, обучените и консултираните лица. Същата тенденция
е характерна и за общинските библиотеки. Обученията са насочени към придобиване на
компютърна грамотност и ползването на глобалната и социалните мрежи основно от
хора в третата възраст. В читалищните библиотеки няма тенденция към повишаване по
нито един от показателите. Подобни данни са индикация, че развитието на услуги,
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различни от заемането на книги и осигуряването на място за четене, се случва
основно в големите библиотеки, които разполагат с повече ресурси, както кадрови,
така и технологични.
Тази тенденция се наблюдава и по отношение на организираните културни и
други събития в библиотеките. Според проучването регионалните библиотеки имат
значително повече събития и броят им нараства по-бързо – те организират 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 годишно за 2016 г. при тях е около 12, докато в библиотеките по
Програмата достигат до 20. 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.
Фиг.9. Среден брой организирани културни и други събития в библиотеките на
година
203
197
228

Регионални
63
68
64

Общински
Читалищни
(в ПГБ)

17
17
20

Читалищни
(извън ПГБ)

10
12
12

2014 г.
2015 г.
2016 г.

Източник: ЕСТАТ, ФГББ
Всички библиотеки от Програмата предлагат интернет достъп за своите
ползватели, който е основна библиотечна услуга съгласно чл.53, ал.1, т.3 на ЗОБ . Едва
1/3 от библиотеките извън Програмата обаче могат да осигурят интернет достъп за
ползвателите си, а във всяка трета библиотека извън Програмата изобщо няма
интернет. Тези данни категорично доказват, че по-голямата част от читалищните
бибилотеки извън програмата не са в състояние да осигурят достъп до интернет за
своите ползватели.
Присъствието на обществените библиотеки в глобалната мрежа не е осезаемо.
Едва 1 от 10 библиотеки в страната има интернет страница. Това са основно
44

регионалните и общинските библиотеки. Сред библиотеките със сайт 48% имат
самостоятелна страница, а 49% са представени на сайта на общината или читалището.
Като се има предвид и незначителния брой библиотеки, които предлагат онлайн достъп
до електронни каталози и до дигитализирани библиотечни документи, то тяхното
присъствие е по-скоро с опознавателен характер. Предлагането на услуги по интернет е
характерно отново за регионалните, някои от общинските и по-големите читалищни
библиотеки. Сред тези услуги е онлайн заявка за литература, запазване на библиотечни
материали, поръчки за тематични справки и други.
Една от ключовите критики към библиотеките от техните ползватели 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 ползватели над 50 часа седмично, т.е.
работят или с удължено работно време, или и през уикендите. Над 29% от общинските
библиотеки не отговарят на изискването на Стандарта за библиотечно-информационно
обслужване, утвърден от министъра на културата през 2015 г. да имат работно време не
по-малко от 44 часа седмично за ползватели. 24 Над 25% от библиотеките извън
програмата и 4,5% от тези в Програмата работят по-малко от 20 часа седмично, което
не отговаря на изискванията на Стандарта за не по-малко от 20 часа седмично работно
време за граждани, независимо от големината на населеното място, в което е
разположена библиотеката. Тези данни са доказателство, че ситуацията не е много
променена в сравнение с 2008 г. Основната причина за това е недостатъчният щатен
персонал в обществените библиотеки и липсата на опит в използването на доброволци,
които да подпомагат работата на малките библиотеки.
Фиг.10. Работно време на библиотеките – брой часове седмично, 2017 г.
до 20
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Източник: ЕСТАТ, ФГББ
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Пак там.
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Ползватели на библиотеката
Ползвателите на обществените библиотеки са основно учащи се младежи и хора
в активна възраст. Нарастващият брой на регистрираните читатели и
посещенията в регионалните библиотеки – виртуални и физически е
доказателство затова, че се ползват активно тези библиотеки, в които има наймного нови постъпления и които предлагат богата информация чрез интернет
сайтовете си. Намаляващият брой посещения в библиотеките във и извън
Програмата отново се обяснява с обедняващите им библиотечни фондове и
оскъдните нови постъпления, липсата на електронни документи и слабото им
присъствие в глобалната мрежа. Липсата на съществено подобрение в
работното време също е пречка за по-активното ползване на обществените
библиотеки.
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 посещенията е резултат от нарастването на виртуалните посещения, които
през 2016 г. достигат до 24% от всички посещения в библиотеките (при 13% през 2014
г.).
Фиг.11. Дял на виртуалните посещения по видове библиотеки и по години
22,1%
Регионални

Общински
Читалищни
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0,0%
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0,0%

2014 г.
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2016 г.

Източник: ЕСТАТ, ФГББ
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Ръстът в посещаемостта се дължи основно на регионалните библиотеки, при
които увеличението в броя на посещенията за периода 2008-2016 г. е близо 73%.
Нарастването на посещенията в регионалните библиотеки в последните три години
изцяло в резултат на нарастването на виртуалните посещения. Това е индикация, че
съвременните ползватели

имат потребност да ползват библиотечни услуги чрез

глобалната мрежа и че това е най-сигурния начин за достигането до най-широк кръг от
потенциални ползватели на библиотеките.
Структурата на читателите по социално-демографски показатели почти не се
променя през изследвания период и в сравнение с 2008 г. През 2016 г. най-голям
процент - 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 Програмата – 43%. За сравнение в читалищните библиотеки
извън Програмата този дял е 36%. В общинските библиотеки децата са 39%, а в
регионалните – 35% от всички ползватели. Най голям процент от ползвателите на
всички обществени библиотеки са учащите /около 50%/, на второ място – работещите
/между 27% - 40%/ и на последно място – пенсионерите, които достигат най-висок дял –
25% в читалищните библиотеки извън Програмата.
Фиг.12. Среден брой регистрирани читатели по видове библиотеки
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Източник: ЕСТАТ, ФГББ
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Фиг.13. Структура на читателите по социален статус и по видове библиотеки,
2016 г.
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Източник: ЕСТАТ, ФГББ
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ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА?
Финансово състояние
Библиотеките и библиотечния сектор като цяло не разполагат с достатъчно
количество финансови ресурси и това е състояние от години наред. Трудно е да
се определи точното количество на изразходваните в библиотечния сектор
средства, тъй като е констатиран дефицит в измерването на резултатите от
финансовото състояние на библиотеките.
„Недостатъчното финансиране на обществените библиотеки е ключова
бариера пред развитието им според всички изследвани през 2017 г. групи –
библиотеки, общински администрации, експерти и граждани.“ Това е началната
констатиция във финалния доклад за състоянието на обществените библиотеки.
В мненията на различните видове експерти - финансови, библиотечни,
общински, както и на ползвателите на библиотеките се срещат различни отенъци
относно

достатъчността

на

финансирането

на

обществените

библиотеки.

Разминаванията в изказаните мнения имат своите причини. Измерването на резултатие
от

дейността

на

обществените

библиотеки

е

неглижирано

с

годините

от
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административните органи, контролът върху изразходваните средства е счетоводен,
увеличаването на средствата само на тези средства, които реално съществуват, поради
което винаги като се постави въпроса „Колко точно средства са необходими за
определени дейности?“ е трудно да се изчисли.
При определянето на достатъчността на финансовия ресурс:


Финасовите експерти са доста предпазливи, защото „...В най-общ план

проучването установи значителни информационни дефицити в системата, породени
най-вече от включването на финансите на читалищните библиотеки в рамките на тези
на читалищата, което не позволява еднозначна оценка на състоянието на бюджетите на
по-голямата част от библиотечната мрежа. Въпреки това, на базата на данни на НСИ,
Министерството на финансите и анкетни проучвания може да се направят няколко
общи извода.“ ;


На национална база 58% от библиотеките определят финансовото си състояние

като по-скоро лошо или много лошо. 53% от библиотеките виждат основния проблем
при управлението на бюджетите на библиотеките в липсата на средства. В анкетното
проучване за библиотеките се вижда, че за разлика от регионалните и общинските
библиотеки преценката на читалищните библиотеки за финансовото им състояние е поскоро негативна, особено на библиотеките извън Програмата.


Мненията на общините за финансовото състояние на библиотеките са също

противоречиви. Според тях са налице и двете крайности – всяка четвърта библиотека е
в много добро или добро финансово състояние, а всяка пета – в лошо или много лошо
финансово състояние.


Експертите определят финансовото състояние на мрежата от обществени

библиотеки в България като „плачевно“.
Налице е динамика на ресурсите за библиотеките, но растежът на средствата за
тях продължава да е малък. Така библиотеките се вписват в общата картина на
пренебрежително малката промяна на дяловете в областта на културата, което
само показва, че тя не се ползва с особен приоритет в държавната политика.
Неопровержим е фактът, че за култура се отпускат малко средства и динамиката
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на техният ръст не е особено висока.
Анализът на картината на растеж на средствата за библиотеките показва, че
увеличаването на средствата има редица положителни страни, но остава сериозно
съмнението, че тези средства на практика отиват само за увеличение на
минималната заплата и незначително повишаване на изключително ниските
заплати на библиотекарите, т.е отново няма средства за нови и иновативни
дейности.
Гражданите като основни ползватели най-добре виждат, че библиотеките

не

разполагат с достаъчно средства за развитие.
В изследването навсякъде се дават примери за динамиката на финансовите
ресурси. Финансистите проследяват динамиката на разходите за финансиране на
различните групи библиотеки в периода между 2007 и 2015 г. в сравнителен план и в
контекста на по-широките разходи за култура. При това те ползват данните на
Министерството на финансите (МФ) за бюджетните разходи по функции. Тук се
сблъскваме с един от описаните по-горе проблеми – разбивките на бюджета за култура
посочват точни суми за националната, регионалните и общинските библиотеки, но
читалищните са част от финансирането на читалищата. С други думи, тези данни не
дават информация за състоянието и динамиката на бюджетите на всички библиотеки в
страната (а именно – читалищните), но въпреки това проследяването им е от полза,
поне с цел придобиване на обща представа за съвкупното финансиране на останалите
видове библиотеки и на читалищата от консолидирания бюджет. Тук е мястото да се
отбележи, че в консолидирания бюджет влизат както средствата по централния
бюджет, така и тези по общинските бюджети. От тази гледна точка, отчетите на МФ по
консолидираната програма дават най-пълна картина на общите държавни и общински
разходи за обществените библиотеки в страната, с уточнението, че единствено няма как
да се отграничат разходите за читалищните библиотеки от тези за читалищата като
цяло.
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Фиг.14. Динамика на консолидираните бюджетни разходи.
Динамика на консолидираните бюджетни
разходи по функция "Култура" за обществените библиотеки,
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Източник: ИПИ, ФГББ
Между 2008 и 2015 г. бюджетните разходи за култура са нараснали с приблизително
37,2% до 525 милиона лева. В същия период ръстът на разходите за читалищата е доста
по-значителен, с 49% до 68 милиона лева. Доста по-бавно нарастват финансирането за
националната и

регионалните библиотеки

(групирани

заедно в данните на

Министерство на финансите) – с 14,3% за същия период (2015 спрямо базовата 2007 г.)
до 16 милиона лева, а това за общинските библиотеки дори намалява с 9% до 1,5
милиона лева.
Делът на читалищата и различните видове библиотеки в по-широката бюджетна
функция „Култура“ също се изменя през годините. Докато този на читалищата е
нараснал от 11,8% от общия бюджет за култура през 2007 г. до 12,9% през 2015 г., то
при останалите се наблюдава намаляване на дела, съответно от 3,6% на 3% за
регионалните и от 0,4% на 0,3% за общинските библиотеки от общите разходи за
култура. Би било пресилено да се твърди, че тази не особено значителна промяна на
дяловете

представлява

неопровержимо

доказателство

за

приоритетите

на

държавната политика в областта на културата последните години. Въпреки това, те
са полезен ориентир за важността на отделните сегменти на разходите в общия бюджет
за култура.
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Проучването на библиотеките показва най-общо, че по груби изчисления
приблизителният размер на финансирането за всички видове библиотеки за 2017 г. е
около 36 млн. лв. годишно (вкл. с трансферите от общинските бюджети). За последните
4 години нараства средно с по 4-5% годишно.
Финансирането от държавата чрез бюджетите за делегирани дейности за
регионалните библиотеки и читалищата е 69.7 млн. лв. годишно, а за регионалните и
читалищните библиотеки (по ориентировъчна оценка) е в размер на 27.8 млн. лв.
годишно. В периода между 2009 и 2017 г. размерът на отпусканите от държавата
средства нараства с 25.1% за регионалните библиотеки и с 14.2% – за читалищата.
Тъй като проучването сред общинските администрации не е изчерпателно, то не дава
възможност да бъде изчислен точен общ размер на годишната държавна субсидия.
Приблизителните данни обаче показват (след направена екстраполация върху общия
брой библиотеки в страната), че държавното финансиране на библиотеките
постепенно нараства като достига до близо 57 млн. лв. за 2016 г.
Според данните по видове библиотеки средната държавна субсидия на
регионална библиотека през 2016 г. е 419 хил. лв., за общинска – 46 хил. лв. и за
читалищна – около 15 хил. лв.
В допълнение към държавната субсидия общините отпускат и средства за
издръжка, дейности и капиталови разходи на библиотеките – в размер на около 34%37% от държавната субсидия или около 21.1 млн. лв. за 2016 г. И по отношение на тези
средства се наблюдава тенденция към нарастване – по-значимо през 2015 г. и по-малко
през 2016 г.
Данните за общинското финансиране по видове библиотеки показват, че през
2016 г. регионалните библиотеки са получили от общините средно по 140 хил. лв. на
библиотека, общинските – по 79 хил. лв., а читалищните – по 5 хил. лв.
Експертите, участвали в проучването през 2017 г., 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.
Независимо от негативната картина, която обрисуват експертите, на национално
ниво те отчитат слаба тенденция към увеличаване на финансовите ресурси, отделяни
за библиотечната мрежа от държавата. Този ръст за 2018 г. обаче е едва 4% и на
практика ще бъде „изяден“ от ръста на минималната работна заплата, която се
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повишава с 11% и ще достигне 510 лв. Формално за страничния наблюдател в
библиотечната система се вливат допълнителни ресурси, които като абсолютна
стойност изглеждат задоволителни (например отпуснатите допълнително 6.8 млн. лв.
след последните протести на библиотечното съсловие), но на практика ефектът от тях е
нулев, тъй като се покачват други ключови икономически показатели (например
минималната работна заплата). Ето защо според участниците в дискусията ситуацията
ще продължава да се влошава, като това ще доведе до тотално неглижиране не само
на заетите в сферата на културата и в частност в библиотеките, но и на
работещите в обществения сектор като цяло.
В съзнанието на гражданите библиотеките са спрели 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.
Няма съществено изменение в разпределението на приходите и разходите на
библиотеките. Независимо от увеличението на средствата за библиотеките,
разходите нарастват пропорционално на приходите.
Най-големият дял от приходите си остават тези от държавните и общински
бюджети. Проучването безапелационно показва, че на практика държавното
финансиране и общинското съфинансиране играят много важна роля във
формирането на бюджетите на библиотеките.

Затова всички изследвани през

2017 г. групи (библиотеки, общини, експерти) виждат възможности за
подобряване на финансовото състояние на библиотечната мрежа в увеличаване
на бюджетните средства.
Другите приходи се различават, като най-голям дял в регионалните библиотеки
се пада на приходи от проекти, а в общинските - от читателски карти.
Анализът на приходите показва, че библиотеките, участвали в Програмата, имат
по-големи приходи.
Обществените библиотеки са лишени от възможността за приходи от дейността
си вследствие на постигнати резултати, защото не работи Стандартът за
библиотечно-информационно обслужване.
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Допитването до голяма степен потвърждава изведената от анализа на
законодателната рамка голяма зависимост на библиотечните финанси от субсидиите от
държавния бюджет.
Фиг. 15. Финансови средства средно на библиотека на година ( в хил. лв.)

Източник: ЕСТАТ, ФГББ
В реално изражение, приходите на регионалните библиотеки възлизат на
средно 450 хил. лв. годишно през 2016 г., като са нараснали от 360 хил. лв. през 2014 г.

Таблица 1. Структура на приходите на регионалните библиотеки
2014 г.

2015 г.

2016 г.

Държавен
90.8%
88.2%
92.9%
бюджет
Общински
2.3%
3.1%
2.5%
бюджет
Спец. библ.
0.9%
0.8%
0.7%
услуги
Наем
0.2%
0.1%
0.1%
Читателски
1.5%
1.2%
1.0%
карти
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%
Източник: ЕСТАТ, ФГББ
През последните три години структурата на приходите се изменя
незначително, най-вече в баланса между приходите от държавния бюджет и тези от
проекти. Що се отнася до регионалните библиотеки извън нарастването на държавната
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субсидия, в другите пера от приходната част на бюджета им няма промяна в
последните три години.
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.).
Приходите на общинските библиотеки са средно 86 хил. лв., спрямо 75 733 лв.
през 2014 г. Основно перо в приходите на общинските библиотеки са трансферите от
общинските бюджети, следвано с много по-малък дял от приходите от читателски
карти.
Таблица 2. Структура на приходите на общинските библиотеки
Държавен бюджет

2014 г.
0.2%

2015 г.
0.1%

2016 г.
0.0%

Общински бюджет
Спец. библ. услуги
Наем

93.3%
0.1%
0.0%

94.3%
0.1%
0.0%

89.7%
0.2%
0.0%

Читателски карти
Проекти

1.7%
2.0%

1.9%
0.9%

7.4%
1.3%

Дарения
Други

1.8%
0.8%

2.4%
0.2%

1.0%
0.3%

100.0%

100.0%

100.0%

Общо

Източник: ЕСТАТ, ФГББ
Проектната дейност на общинските библиотеки е по-ограничена. 35% са имали поне
по един проект във всяка от последните три години. Средният годишен приход от
проекти е по-нисък – около 1 000 лв.
Фиг.16. Оценка на зависимостта на регионалните и общински библиотеки от
държавния бюджет(% от библиотеките)
Не мога да преценя

0
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0
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0
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Източник: ЕСТАТ, ФГББ
55

В страната има 2 926 читалищни библиотеки, за които според данните от
проучването 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.
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.
Средните приходи на читалищата са около 27 хиляди лева годишно, нараснали
от 19 хиляди през 2014 г. При анализа на бюджетите на читалищните библиотеки,
допитването също се сблъсква с невъзможността да отграничи финансите им от тези на
читалищата и по тази причина представя структурата на приходите на читалищата като
цяло.
Таблица 3. Структура на приходите на читалищата
2014 г.
55.5%

2015 г.
51.6%

2016 г.
73.1%

Трансфери от
общински бюджет

9.9%

8.3%

9.6%

Приходи от самодейност, обучения и др.

4.7%

3.5%

2.8%

7.1%

6.1%

6.6%

3.2%

2.3%

0.8%

Приходи от спец.
библиотечни услуги

2.8%

1.9%

0.2%

Приходи от проекти
Приходи от дарения

8.5%
3.8%

21.2%
3.6%

2.7%
1.5%

Други приходи

4.6%

1.4%

2.7%

100.0%

100.0%

100.0%

Държавна субсидия

Приходи от наем
Приходи от членски
внос/ абонам. карти

Общо

Източник: ЕСТАТ, ФГББ
Тук се наблюдават най-значителните изменения от година на година – през 2015
г. например приходите от проекти са формирали цели 23% от всички читалищни
бюджети, най-вероятно във връзка с кампаниите за разпределяне на европейски
средства в областта на културата. 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.
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Анкетирането на читалищата обаче дават само приблизителна идея за
финансирането на техните библиотеки, независимо че то обхваща представителна
извадка от тях (799 от около общо 3000). Причината е липсата на вътрешна отчетност
за разпределението на средствата в рамките на читалището, които да позволяват
идентифициране на конкретните разходи за библиотеките по отделните пера.
Участието на някои читалищни библиотеки в Програма „Глобални библиотеки
- България“, три години след приключването й, продължава да влияе благоприятно на
приходите на читалищата. 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.
Финансовите експерти, базирайки се на резултатите от проучването, в което се
откроява по-доброто финансово състояние на библиотеки, участвали в проекти и
програми, виждат голям потенциал в по-активното участие в проекти в бъдеще, което
би могло значително да подобри сегашното финансово състояние. Затова в унисон с
описания опит на скандинавските държави, подходяща мярка би било въвеждането на
дял от публичното финансиране на библиотеките въз основа не на изпълнението на
традиционните им дейности, а на развитието на нови концепции и идеи, които в
бъдеще могат да станат част от стандартната библиотечна практика. Целта на тази
мярка е най-вече стимулирането на подобряването и модернизирането на системата въз
основа на идеи, генерирани в рамките на самата нея, а не чрез централизирано взети
решения. Проектният модел на финансиране е демонстрирал и в миналото
възможностите си за подобряване на финансовото състояние и дейността на
библиотеките, и въвеждането му при публичното финансиране би откроил и
стимулирал библиотеките, които действат в посока подобряване на цялостното
библиотечно обслужване в страната. Влиянието на проектното финансиране личи добре
при динамиката на финансирането на библиотеките, взели участие в проучването, като
в отделни години приходите от проекти съставляват до 20% от бюджетите им. Поактивното участие в проекти в бъдеще в този смисъл би могло значително да подобри
сегашното им финансово състояние.
В проучването обаче библиотечните експерти са доста скептични и 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
57

от библиотечната дейност – осигуряване на адекватна материална база, издръжка на
човешките ресурси, развитие на библиотечни услуги, обновяване на фонда, като цяло
не достигат.
Заложените в Стандарта за библиотечно-информационно обслужване изисквания са
подходяща отправна точка за финансиране на библиотеките въз основа на постиганите
от тях резултати, тъй като повечето от описаните критерии се основават на
потреблението на библиотечни услуги. Обвързването на финансирането с дейността и
постигнатите резултати ще създаде стимули за библиотечното ръководство и персонал
да предоставят повече и по-качествени услуги. Тук следва да отбележим, че тази мярка
води не до създаване на реална конкуренция между отделните библиотеки, най-вече
заради географското им разположение, а по-скоро до „изкуствена“ конкуренция за поголям дял от публичното финансиране. Целта на библиотеките при изпълняването на
заложените в Стандарта изисквания следва да е по-скоро създаването на интерес и
привличането на голямото мнозинство, което не ползва библиотечни услуги, отколкото
да създава конкуренция помежду им за съществуващите ползватели.
Структурирането на разходите не се променя:
 Във всички видове обществени библиотеки структурата на разходите е
сходна – основна част от тях съставляват разходите за персонал, като в
различните години разходите за персонал са около 3,5-4 пъти повече от
текущите разходи. Най-голям дял от разходите за персонал отива за
заплати и осигуровки, а от текущите разходи – за ток, вода, отопление и за
обновяване на библиотечния фонд.


Малък е делът на средствата за обновяване на фондовете. В периода на

изследването регионалните библиотеки разходват между 20 и 25% от текущите си
разходи за обновяване на фондовете, общинските – между 20 и 28%, а
читалищните – едва между 4 и 7%. Това е преценка, относима към наличните
средства, а не към потребностите на ползвателите и състоянието на книжния и
електронен пазар.


Пренебрежително малко са средствата за обновление на документалните

ресурси, на софтуера и хардуера при употребата на ИКТ -до 2%.


Няма средства за иновативни решения при услугите, маркетинга и
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рекламната дейност.


Нищожни са средствата за обновяване на материалната база - сграда,

интериор и др.
Структурата на разходите и в трите категории библиотеки, обект на допитването, е
доста сходна – основна част от тях съставляват разходите за персонал, като в
различните години те са около 3,5-4 пъти повече от текущите разходи. Основната част
от разходите за персонал отива за заплати и осигуровки, а от текущите разходи – за ток,
вода, отопление и за обновяване на библиотечния фонд.
Разходите

на

регионалните

библиотеки

нарастват

пропорционално

на

приходите. Заплатите са около 76-81% от всички разходи за персонала. 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. 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).
Прави впечатление голямото разходно перо „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.
Фиг.17. Съотношение между разходи за персонала и текущи разходи (регионални
библиотеки)
Разходи за персонала
Текущи разходи
2016 г.

76,1%

23,9%

2015 г.

75,0%

25,0%

2014 г.

75,0%

25,0%

Източник: ЕСТАТ, ФГББ
През 2016 г. 68% от разходите на общинските библиотеки са за персонала (вкл.
заплати, осигуровки, материално стимулиране и други). Делът нараства през годините
за сметка на текущите разходи. Текущите разходи през 2016 г. са около 28% от всички
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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.
Фиг.18. Съотношение между разходи за персонала и текущи разходи (общински
библиотеки)
Разходи за персонала
Текущи разходи
2016 г.

71,6%

28,4%

2015 г.

70,6%

29,4%

2014 г.

63,9%

36,1%

Източник: ЕСТАТ, ФГББ
През 2016 г. 74% от разходите на читалищата са за персонал. 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. 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.).
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Фиг. 19. Съотношение между разходи за персонала и текущи разходи на
читалищата
Разходи за персонала
Текущи разходи
2016 г.

77,5%

22,5%

2015 г.

72,2%

27,8%

2014 г.

75,5%

24,5%

Източник: ЕСТАТ, ФГББ
Индикатор за финансовото състояние на библиотеките е и делът на разходите за
обновяване на библиотечния фонд в общите им разходи, тъй като книгите и
периодичните издания са основната услуга, която те предоставят на читателите си. В
периода, който покрива анкетата, регионалните библиотеки разходват между 20 и 25%
от текущите си разходи за обновяване на фонда си, общинските – между 20 и 28%, а
читалищните – едва между 4 и 7%. С други думи, в регионалните и общинските
библиотеки може да бъде осигурен достъп поне до известна част от новите на пазара
издания, докато това е трудно постижимо в читалищата. Последното от своя страна е
още един аргумент за необходимостта от отделяне на бюджетите на читалищните
библиотеки от този на читалищата, което да им позволи по-голямо съсредоточаване
върху подобряването на фонда си и библиотечната дейност като цяло.
Тъй като съвременните библиотеки нямат само функцията да съхраняват и
отдават за ползване книги, но и да осигуряват публичен достъп до интернет там, където
той не е широко разпространен, от голямо значение е и възможността те да бъдат
обезпечени технически. По тази причина разбивката на разходите включва отделно
достъпът до интернет и разходите за осигуряване на ИКТ. През 2014/15 покупката и
поддръжката на ИКТ е формирала средно между 10 и 15% от бюджетите на
регионалните библиотеки, докато през 2016 г. този дял е 5%. Може да се заключи, че
към 2016 г. те вече са извършили основните покупки на нова техника и съответно
разходите отиват предимно за поддръжка. Доста по-различно е обаче положението при
общинските и читалищните библиотеки, като там разходите за поддръжка и покупка на
ИКТ формират средно 2-5% от разходите през целия период. Трудно би могло да се
допусне, че всички вече са успели да се обезпечат технически и съответно правят
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разходи най-вече за поддръжка. По тази причина данните по-скоро подсказват, че
осигуряването на техническо оборудване не е приоритет за тях. Достъпът до интернет,
от своя страна, формира също между 2 и 5% от разходите на всички библиотеки, като
по-голям дял има той при читалищните.
Настоящият модел за финансиране на обществените библиотеки и начините на
управлението на финансовите средства до сега не са били обект на системно
проучване и анализ както от страна на държавната администрация, отговаряща
за обществените библиотеки (Министерство на културата), така и от страна на
общините, за което вече години наред алармира професионалната общност.
Експертите потвърждават, че подходът на ежегодно определяне на разходни
стандарти и разпределяне на субсидирани бройки е непрозрачен и недостатъчно
добре обоснован, а той определя размерът на държавното финансиране.
Не се провеждат никакви дискусии и не се търси мнението на експертите и затова
проучването констатира, че като цяло 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.
Експертите са на мнение, че Министерството на културата може да бъде поактивно 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.
В изводите от законодателния модел финансовите експерти подчертават, че
голямо влияние има процесът на ежегодно определяне на разходни стандарти и
разпределяне на субсидирани бройки, тъй като размерът на държавното финансиране
зависи пряко от него, a той често е непрозрачен и недостатъчно добре обоснован.
Като цяло данните за финансирането на библиотеките, предоставени от общините,
показват несъвършенства в начина, по който общините ги систематизират и
съхраняват. Подобен проблем може да бъде бариера за ефективната работа с
библиотеките, тъй като често не е ясно коя библиотека с колко средства разполага,
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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.
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.
Не е необходимо промяната на модела на финансиране да се извърши рязко и
еднократно.
Друга група експерти смятат за крайно необходимо да се премахне зависимостта
на финансирането на читалищните библиотеки от субективната преценка на
ръководството на читалището. 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 крайните ползватели 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 ползватели.
Финансистите предлагат няколко възможности за реформиране на модела на
финансиране на обществените библиотеки. Идентифицираните проблеми на системата
на финансиране на мрежата на обществените библиотеки позволяват дефинирането на
няколко политики, които биха позволили от една страна постигането на по-рационално
разпределение на ограниченото бюджетно финансиране, а от друга - предоставянето на
по-качествена и атрактивна библиотечна услуга.
Финансистите

смятат,

че

заложените

в

Стандарта

за

библиотечно-

информационно обслужване критерии могат директно да заместят настоящия модел на
финансиране на субсидирани бройки, който е доста по-отдалечен от реалните резултати
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от дейността на библиотеките. Те включват достъпа до библиотечни ресурси на
населението, което обслужва библиотеката, броят посещения, организирането на
събития и обучения, заемането на книги, обръщаемостта и читаемостта на фонда,
оценките на читателите, участието в проекти и дейността на библиотечния персонал.
Тъй като липсва достъпна информация дали Министерството на културата е
извършвало оценка на тези индикатори от приемането на Стандарта насам, на този етап
не е известно кои библиотеки постигат по-добри резултати. Въпреки това, по-тясното
обвързване с постиганите от библиотеките резултати ще отговори в много по-голяма
степен на ангажимента за предоставяне на качествена и достъпна библиотечна услуга,
отколкото настоящият модел на финансиране на субсидирани бройки.
Предложени и обосновани са следните мерки: 1) Обвързване на финансирането
на обществените библиотеки със стандарта за библиотечно обслужване; 2)
Оптимизация

на

библиотечната

читалищните

библиотеки

от

мрежа;
тези

на

3)

Разделяне

на

бюджетите

на

читалищата;

4)

Увеличаване

на

независимостта на вземане на решения на библиотечното ръководство; 5)
Увеличаване на собствените приходи на библиотеките; 6) По-широко застъпване на
финансиране чрез проекти; 7) Фискална децентрализация.
До сега няма предложения, насоки или препоръки как да се реши въпросът с
финансирането на най-голямата група от обществени библиотеки - читалищните
библиотеки, които на практика нямат собствен бюджет, а разходите за тях са
интегрирани в бюджетите на читалищата.
Според финансистите това обвързва финансирането им с фактори, които
потенциално нямат общо с дейността на библиотеките и води и до дефицит в системата
на информация за реалното финансово състояние за голяма част от библиотеките. И за
неспециалистите е ясно, че не може да има съвременна читалищна библиотека, ако
няма ясни критерии за разделяне на бюджетите на читалищните библиотеки от тези на
читалищата.
Освен това читалищните библиотеки, които формират много голяма част от
библиотечната мрежа, понастоящем са ограничени във възможностите си за вземане на
решения вследствие на зависимостта си от ръководството на читалищата, което може
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да има много различни разходни приоритети от тези на библиотеките си (а и от тези на
общността, от която са част).
Читалищните библиотеки 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.
Библиотеки и експерти са на мнение, че отделянето на читалищните библиотеки
ще е от полза и за двете страни. Въпреки че ще загубят част от средствата си,
ръководството на читалищата ще се освободи от необходимостта да управлява
структура, която не е пряко свързана с останалата му дейност. От своя страна,
библиотеките ще получат възможност да управляват собствените си бюджети и
съответно да приоритизират различни дейности. Разделянето на бюджетите ще позволи
и получаването на по-подробна и прецизна информация за реалното състояние на
голяма част от библиотечната мрежа, което понастоящем се основава на приближения
и допускания въз основа на общите финанси на читалищата. Това би позволило както
анализа, така и формулирането на по-конкретни политики, близки до нуждите на
читалищните библиотеки. Самото отделяне може да стане или като читалищните
библиотеки се обособят в отделни юридически лица със собствено финансиране, или
като се вмени задължение на читалищата да поддържат отделна счетоводна отчетност
за библиотеките в тях. Т.е. пътищата са или само счетоводно и финансово разделяне,
или цялостно юридическо обособяване.
Мненията на общините за финансовото състояние на библиотеките са
противоречиви.
Решенията на ръководството на обществената библиотека у нас са силно
зависими от решенията на държавата и общините.
Според общините са налице и двете крайности – всяка четвърта библиотека е в
много добро или добро състояние, а всяка пета – в лошо или много лошо. Библиотеки в
лошо и много лошо състояние има в цялата страна, но най-голям дял от тях са
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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.
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.
Още по-голямо мнозинство (73%) твърдят, че библиотеките на територията им
управляват средствата си в унисон с поставените приоритети и стратегически цели,
което повтаря положителната оценка на общинските администрации. Въпреки това,
63% подкрепят повишаването на финансовата независимост на библиотеките, което
има две потенциални обяснения – възможно е общините да се доверяват повече на
управлението на библиотеките, отколкото на себе си в провеждането на политики в
областта, или предпочитат да не се натоварват пряко с управлението им. Повечето
общини обаче интерпретират повишаването на финансовата независимост най-вече
като завишаване на държавните субсидии или собствените приходи на библиотеките, а
не например като отделяне на читалищните библиотеки от бюджетите на читалищата.
Фиг. 20. Необходимост от увеличаване на финансовата независимост на
библиотеките
Категорично да

20,0%

По-скоро да

43,3%

По-скоро не
Категорично не
Не мога да преценя

18,0%
2,0%
16,7%

Източник: ЕСТАТ, ФГББ
Като основен подход за повишаване на приходите на библиотеките общините
виждат и развиването на повече приходоносни дейности и сближаването с бизнеса.
Отговорите на общинските администрация разкриват и една притеснителна
тенденция – на почти всички въпроси приблизително една десета от тях отговарят, че
не са запознати или не могат да изразят мнение по тях. Непознаването на материята
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личи най-ясно при въпроса за начините за повишаване на финансовата независимост на
библиотеките, където 47% от общините не предлагат решения, както и при по-общия
въпрос за подобряването на финансовото им управление, на който отговор не дават
71%. С други думи, може с известна доза сигурност да се твърди, че общинските
администрации не са достатъчно запознати с особеностите, не разполагат с
достатъчно информация и провеждането на политики и реформи в сферата на
библиотечното дело далеч не е техен приоритет.
Въпреки че представителите на 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. 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.
Фиг.21. Отражение на зависимостта от държавния/общинския бюджет върху
дейността на регионалните и общински библиотеки
4,7%

16,3%

25,6%

48,8%

Изцяло
положително
По-скоро
положително
По-скоро
отрицателно
Изцяло
отрицателно
Изобщо не се
влияе
Не мога да
преценя

Източник: ЕСТАТ, ФГББ
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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Фиг.22. Оценка на финансовото състояние на библиотеката (читалищни)
В Програмата
Извън Програмата
Общо за страната
Много добро
По-скоро добро
По-скоро лошо
Много лошо
Не мога да
преценя

1,7%
3,5%
2,6%
44,3%
26,7%
35,5%
40,8%
47,9%
44,3%
8,5%
18,6%
13,5%
4,7%
3,3%
4,0%

Източник: ЕСТАТ, ФГББ
53% от читалищните библиотеки виждат основния проблем при управлението на
бюджетите на библиотеките в липсата на средства. Те 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.
Финансистите смятат, че за да се позволи на библиотеките да предоставят
гъвкави и адаптивни политики, е необходимо премахването на още някои пречки пред
независимото им вземане на решения. Такива са например определянето на размера на
библиотечните такси от общинските съвети, както и залагането на размера на таксите
за специализирани библиотечни услуги в решение на Министерски съвет. Настоящият
механизъм поставя тези ключови инструменти за влияние върху приходите на
библиотеките в структури, които имат относително малко познания и информация за
спецификите на тяхната дейност, както и за конкретните условия по места.
Оптималният контрол на приходите на библиотеките би могъл да бъде
постигнат чрез прехвърлянето на тези решения на библиотечната администрация, която
познава по-добре както ползвателите на услугата си и техните възможности (така че да
не се нарушава принципът на общодостъпност), така и конкретните си потребности в
рамките на отделните финансови години. Би могло да се почерпи опит от регулирането
на местните данъци и такси, за които централната власт заложи горни и долни граници,
в рамките на които местните власти определят конкретните размери.
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Експертите определят законодателната рамка като добра от гледна точка на
това, че създава доста възможности за самофинансиране, но и някои пречки и
зависимости от органи на централната и общинската администрация.
Независимо от ангажиментите на държавата към провеждането на политики в
сферата на културата, няма изгледи в близко бъдеще възможностите ѝ да финансира
библиотечната мрежа да се увеличат значително. По тази причина, библиотечните
администрации следва да потърсят подходящи за конкретните условия подходи към
увеличаване на собствените приходи и създаването на партньорства. В зависимост от
ползвателите им и техните нужди, библиотеките могат да се ориентират към промяна
на таксите за ползване на различни услуги, предоставяне на нови услуги, свързани с
основната им дейност, търсене на дарителство или сближаване с местния бизнес,
включително и с местни издателства, които да им съдействат за обновяването на
книжния фонд. Доколкото не съществува еднозначен модел, който да действа еднакво
добре за всички библиотеки, няма и как да се посочи еднозначна формула, при която да
се гарантира увеличаване на приходите при всички библиотеки с един и същи комплект
мерки. Обратно, на отделните библиотечни администрации следва да бъде оставена
максимално голяма свобода на действие да избират решения, подходящи за
конкретните им условия.
Всички изследвани през 2017 г. групи (библиотеки, общини, експерти) виждат
възможности за подобряване на финансовото 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.
Възможност за подобряване на финансовото състояние на библиотечната мрежа
експертите виждат и в намаляването на броя на обществените библиотеки.
Преструктурирането и оптимизацията на библиотечната мрежа е необходима
предпоставка за провеждането на последващи политики в областта, тъй като
ще се освободят ресурси, които в момента не се разходват за библиотечна дейност
и тези освободени бюджетни ресурси ще могат да бъдат насочени към
библиотеките, които постигат по-добри резултати.
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За първи път в това изследване категорично се поставя този проблем. Години
наред професионалната общност алармира, че няма национално съгласие по жизнено
важни проблеми на библиотечната инфраструктура, тъй като не е разработена
стратегия за развитие на национална библиотечна мрежа. Библиотечната мрежа на
практика не е реформирана, налице е неравномерно териториално разпределение на
библиотеките, което води до неравномерно осигуряване на услуги и загуба на
финансови ресурси. Механизми за подобна реформа са заложени в ЗОБ и
поднормативните документи към него. След като обаче не се реализира на практика
заложената в Стандарта за библиотечно-информационно обслужване визия за
координиране дейността за развитието на библиотечните ресурси и библиотечноинформационното обслужване, няма и реални политики за гарантиране достъпа на
гражданите до библиотечни документи, информация и услуги. Финансистите са
категорични, че понастоящем разпределението на библиотеките в страната е далеч от
равномерно от гледна точка на разпределението на населението, а значителни средства
отиват както за поддържане на персонал, така и за текущи разходи на места, където
библиотечните услуги не се ползват достатъчно, за да може да бъде оправдано
финансирането им от държавния бюджет. По тази причина (за предпочитане, след
отделянето на бюджетите на читалищните библиотеки от читалищата) следва да се
изготви оценка на дейността на отделните библиотеки и да се пристъпи към
окрупняването и рационализирането на мрежата. По този начин няма да се разходват
бюджетни ресурси там, където търсенето на библиотечни услуги е много ниско, а
предлаганите услуги не отговарят на заложения стандарт за библиотечно обслужване.
Изпълнението на реформата в библиотечната инфраструктура може да премине през
изготвянето на национална карта на обществените библиотеки, която цели равномерно
разпределение на обществените библиотеки по територията на страната, така че да се
гарантира относително равен достъп до библиотечни услуги за българските граждани.
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.
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Брой библиотеки

Фиг. 23. Брой библиотеки по вид и области, 2013 г.
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Фиг. 24. Среден брой жители, обхванати от 1 библиотека, по
области, 2016 г.
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Фиг. 25. Относителен дял на библиотеките и населението по области
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Карта 1. Относителен дял на библиотеките и населението по области
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Фиг. 26. Относителен дял на читалищните библиотеки
по области, 2013 г.
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Вече не трябва да звучат еретично твърденията, че една съвременна и ефективна
библиотечна инфраструктура в България е свързана с надграждане на вложените
досега инвестиции в обществените

библиотеки

след

преглед

и

редуциране

на

цялостната мрежа с оглед на стационарното им разположение и развитие на мобилно
библиотечно

обслужване.

Библиотеките

трябва

да

са

активен

участник

в

информационната и дигитална инфраструктура.
Стратегията за една работеща библиотечна инфраструктура трябва да е основана
на визията за широко достъпни, качествени и ефективни библиотечни услуги,
отговарящи на нуждите на съвременното общество при отчитане на интересите на
гражданите. Тя трябва да бъде съобразена и с Националната концепция за
пространствено развитие за периода 2013-2025: Нашето пространство – нашето
наследство за бъдещето. 25 Това е изключително важен средносрочен стратегически
документ, който дава насоките за устройство, управление и опазване на националната
територия и създава предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на
секторните политики. Заедно с Националната стратегия за регионално развитие 2012
– 2022 г. тя е основен документ в най-новото ни законодателство и инструмент за
интегрирано планиране и устойчиво пространствено, икономическо и социално
развитие.
Библиотечен персонал
Състоянието на персонала в обществените библиотеки е критично. Високият
дял на непрофесионалистите е причина за ниското качество на библиотечното
обслужване, липсата на каталози в библиотеките и на качествено подбрани
библиотечно-информационни ресурси. Друг невралгичен проблем е ниското
участие във форми за повишаване на квалификацията. Факт е, че Програмата
„Глобални библиотеки – България“ допринесе изключително много за
обучението на библиотечните специалисти и придобиването на нови умения за
работа с технологиите. Но е факт и бързият темп на развитие на новостите във

25

Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025: Нашето пространство – нашето

наследство за бъдещето. [Електронен ресурс]. - URL: http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=774
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всички сфери, свързани с библиотечната професия. Повишаването на
квалификацията трябва да стане непрекъснат процес, в който са задължени да
участват всички работещи в библиотеките. В противен случай ползвателите ще
търсят помощта на други по-компетентни институции и медии за търсене на
информация.
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 както на местните
власти, така и на местната общност. И ползватели, и неползващи библиотеки, особено в
големите градове, смятат, че българските библиотекари рядко успяват да се справят с
всичките си задължения и отговорности.
Библиотеките продължават да страдат от недостиг на персонал. В 15% все още
няма щатен библиотекар. Ситуацията е без промяна в последните три години. В 52%
има само по един щатен библиотекар, което означава, че дори в по-големи библиотеки
един специалист трябва да се справя с многообразието от дейности, което е
невъзможно. През 2016 г. в 75% от библиотеките в Програмата има щатна бройка на
пълен работен ден. В библиотеките извън Програмата този дял е 64%. Съвременната
библиотека се нуждае от различни видове специалисти освен библиотечните – ИКТ
специалисти, по връзки с обществеността и др. Това е потребност най-вече на поголемите библиотеки, където е възможно да се профилират длъжностите. В над
половината от библиотеките в Програмата има професионален библиотечен персонал, а
в още 27% има и друг квалифициран персонал. Сред библиотеките извън Програмата
делът на тези с професионален библиотечен персонал или друг квалифициран персонал
е общо 58%.
Фиг.27. Общ брой на персонала
Няма

15,8%
15,7%
15,3%
64,4%
64,1%
65,0%

Един или по-малко
19,2%
19,6%
19,0%

Повече от един
Няма данни

0,6%
0,6%
0,7%

2014 г.
2015 г.
2016 г.

Източник: ЕСТАТ, ФГББ
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Данните по видове библиотеки показват, че регионалните и общинските
библиотеки успяват да привлекат най-голям дял от професионалния библиотечен
персонал. Най-непривлекателни остават читалищните библиотеки извън Програмата.
Поне един висшист с библиотечна квалификация има в 26% от библиотеките, а поне
един среднист – в 19%. Отново ситуацията в библиотеките в Програмата е поблагоприятна и то по отношение на висшистите.
Влошава се ситуацията с наличието на квалифициран библиотечен персонал.
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.
Причините са различни, но основната е ниското заплащане на труда, липсата на
квалифицирани специалисти в малките населени места със застаряващо население.
Въпреки нормативното изискване за назначаване на лица с библиотечна квалификация,
визирано в Закона за обществените библиотеки, както и дадената възможност тя да
бъде придобита в определен срок след приемането на закона, очевидно то не се спазва
от всички работодатели.
Фиг.28. Квалификация на наличния персонал, 2017 г.
В Програмата
Извън Програмата
Общо за страната
52,8%
30,6%
44,0%

Професионален
библиотечен

26,5%
28,1%
27,1%

Друг
квалифициран

20,4%
Друг

Няма данни

40,3%
28,3%
0,2%
1,1%
0,6%

Източник: ЕСТАТ, ФГББ
Предизвикателствата към библиотечната професия през последните години са
много – от ползването на съвременните технологии до дигитализацията, използването
на социалните мрежи и много други. Затова повишаването на квалификацията е ключов
фактор за осигуряването на съвременни библиотечни услуги. През 2017 г. в 42% от
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библиотеките с персонал служителите не са преминали нито едно обучение в
последните три години. Сред библиотеките извън Програмата този дял достига до 58%.
Персоналът на регионалните библиотеки се обучават всяка година. Това е и една от
причините за устойчивия ръст в библиотечното обслужване, осъществявано от
регионалните библиотеки – служителите разбират по-добре нуждите на съвременния
потребител и могат да предложат адекватни на тези нужди услуги. Мнението на
ползващите и неползващи библиотеките, отразено в проучването на базата на фокусгрупите, не е особено ласкаво по отношение на библиотечния персонал. Критиките са
към нивото на професионална подготовка, комуникационните умения, владеенето на
ИКТ. Там, където библиотекарите проявяват висок професионализъм, желание за
работа и инициативност, местните общности оценяват това и дават висока оценка за
работата им.
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%. Най-много доброволци – четирима и повече
има в библиотеките от Програмата /в 44% от тях/. В библиотеките извън Програмата
само в 14,4% има четирима и повече доброволци. Разширяването на доброволчеството
е индикация, че гражданите оценяват нуждата от библиотеките, приемат с желание да
работят в помощ на библиотеките. Това е и пряка оценка за тяхното значение за
местните общности.
Фиг. 29. Брой доброволци в библиотеките
В Програмата
Извън Програмата
Общо за страната
42,2%

Няма
Един до трима
Четирима и повече
Няма данни

75,8%
58,1%

13,0%
9,3%
11,3%
44,5%
14,4%
30,3%
0,2%
0,5%
0,4%

Източник: ЕСТАТ, ФГББ
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Ключов

проблем

за

сектора

е

изключително

ниското

заплащане

на

библиотечните кадри – заплатите са определяни 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 мрежата на обществените библиотеки.
Нормативна уредба
Законът за обществените библиотеки (ЗОБ) създава предпоставки за развитието
на библиотеките.
Според общинските администрации, участвали в проучването през 2017 г.
проблемите в работата с библиотеките не произтичат от библиотечното
законодателство – 66% са на мнение, че ЗОБ създава предпоставки за развитието на
библиотеките. Почти половината от общините по-скоро не виждат противоречия в
нормативните документи, които да създават трудности при функционирането на
сектора. Необходимо е обаче да се отбележи и високият дял посочили „не мога да
преценя“ – 30%, който е индикация, че библиотечното законодателство всъщност не
се познава толкова добре.
Фиг.30. Създава ли библиотечното законодателство /ЗОБ, 2009/ предпоставки за
развитието на библиотеките или не?
Категорично да

12,7%

По-скоро да
По-скоро не
Категорично не

53,3%
10,7%
0,7%

Не мога да преценя

22,7%

Източник: ЕСТАТ, ФГББ
Липса на синхрон между Закона за обществените библиотеки и Закона за
народните читалища е констатиран от библиотечните специалисти, експертите,
финансистите и юристите. Законът за народните читалища не гарантира
механизми за самостоятелно развитие на читалищните библиотеки.
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Основен дял от посочилите, че има противоречия смятат, че те са между ЗОБ и
ЗНЧ. 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).
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.
Експертите, също както общинските администрации, считат, че липсата на
синхрон между ЗОБ и ЗНЧ е значим проблем в нормативната уредба на дейността на
обществените библиотеки. 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.
Проучването показва, че не се изпълняват всички разпоредби на ЗОБ от
общинските администрации, библиотеките и изпълнителната власт.
Към настоящия момент само в 35% от регионалните и общинските библиотеки
има създаден Обществен съвет.
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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Само 10% от общините имат Комисии за библиотечно-информационно
обслужване. Изпълнителната власт не прилага все още Стандартът за библиотечноинформационното обслужване както при определяне на финансирането, така и за
наблюдение и оценка на резултатите от дейността на обществените библиотеки.
Според експертите нормативната база в областта на библиотечното дело е
централен проблем пред развитието на българските обществени библиотеки. Някои от
тях смятат, че ЗОБ е несъвършен и допринася за голяма част от неуредиците и
неяснотите в управлението на библиотечната мрежа. Законът, според тях, e „осакатен“,
тъй като приемането на подзаконовата нормативна база (правилници, наредби,
стандарт за библиотечно-информационно обслужване), която трябва да подпомогне
практическата му реализация, отне 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.
6. КАКВО Е ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ОБЩИНСКИТЕ ВЛАСТИ И
ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ? КАКВИ СА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ
ЧИТАЛИЩНИТЕ РЪКОВОДСТВА И ЧИТАЛИЩНИТЕ БИБЛИОТЕКИ?
Общинските администрации в голяма степен възпроизвеждат вижданията на
гражданите за ролята на библиотеката в обществения живот, свързана с четенето,
грамотността, достъпа до информация и ученето; културата, творчеството и
опазването на културното наследство, развитието на местната общност,
електронното включване и други.
Според местните власти библиотеките трябва да подпомагат приоритетно: Четенет


Четенето, грамотността, достъпа до информация и ученето;



Културата, творчеството и опазването на културното наследство;



Развитието на местната общност, като бъде неразделна част от нея;



Електронното включване на гражданите;



Социалното включване на уязвимите групи;



Благополучието на местната общност;
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Комуникацията - библиотеката да е добро физическо пространство за

комуникации.
94% от общините смятат, че осигуряването на достъп до качествени библиотечни
услуги за жителите е техен ангажимент.
Израз на този ангажимент е включването на библиотеките в общинските планове
за развитие (ОПР) на 2/3 от общините. 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 е 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%).
Проучването показва, че библиотеките, експертите и гражданите са твърдо

убедени, че общините трябва да се ангажират финансово с местните библиотеки след
като 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 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.
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Действията на общините по отношение на библиотеките са по-скоро частични и
не са подчинени на цялостна стратегия за развитие. Независимо, че местните
власти възприемат като свой ангажимент осигуряването на достъп до качествено
библиотечно обслужване за населението, в малко общини този ангажимент е
изразен в ясно формулирани политики и механизми за работа.
Както бе посочено

по-горе, в едва

10% от

общините е създадена

регламентираната в чл.49, ал.1 от ЗОБ общинска комисия за развитие на библиотечноинформационното обслужване. 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.
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.
Общините от четвърта и пета категория нямат достатъчен капацитет за работа с
библиотеките.
Реален измерител за мястото на библиотеките в работата на 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.
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
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общините, посочили, че с библиотеките на тяхна територия няма проблеми – те са найголям дял в най-малките общини – 23% за пета категория (под 6 000 жители).
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.
Фиг.31. Оценка на отношението на общинското ръководство към дейността на
библиотеката
4,4%

1,7%

12,5%

Много добро
По-скоро добро

32,7%

48,8%

Колкото добро,
толкова и лошо
По-скоро лошо
Много лошо

Източник: ЕСТАТ, ФГББ
Много високи са оценките на читалищните библиотеки за отношението на
читалищното ръководство към дейността на библиотеката – 2/3 от библиотеките го
оценяват като много добро.

7.

КАКВА Е ПОСОКАТА НА РАЗВИТИЕ И КАКВИ МЕРКИ МОГАТ ДА

ПРОМЕНЯТ НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ? КАКВО Е НЕОБХОДИМО ЗА
ПОСТИГАНЕТО НА ТОВА?
В рамките на проучването всички заитересовани страни (библиотекари,
финансови експерти, специалисти, представители на общинската администрация и
граждани) правят много предложения и препоръки. Някои от тях се съдържат пряко в
докладите от проучването, други се открояват в контекста на проучването. Анализът и
съпоставянето на докладите също породи идеи за нови предложения и препоръки.

85

Библиотечни политики: Местните и националните власти в сътрудничество с
библиотечния сектор и гражданите следва да работят съвместно за развитието на
политики, чрез които да се постигне видим напредък в развитието на обществените
библиотеки.
Назряла е обществена необходимост от широка дискусия за новата визия на
обществените

библиотеки

професионалната
изпълнителната

общност,
и

у
но

нас
и

законодателната

с

активното

на

участие

гражданите,

власт,

както

само

на

представителите

на

и

не

всички

останали

заинтересовани страни.
Необходимо е да се разработи Национална стратегия за развитието
обществените библиотеки, чиято цел да бъде превръщането им в центрове за
информация, учене през целия живот, култура, творчество, комуникации и
интеграция.
Обществените библиотеки трябва да бъдат включени в голяма част от
стратегическите документи, имайки предвид новите им роли и функции,
свързани с развитието на образованието и ученето през целия живот,
електронното и социално включване и други.
Застъпничество и насърчаване: Популяризиране на важността и ценността на
обществените библиотеки за развитието на местната общност и застъпничество
сред всички заинтересовани страни и обществени фактори.
Необходимо е изготвянето и реализирането на дългосрочна програма за
застъпничество от ФГГБ в партньорство с ББИА и други заинтересовани
страни с цел промяна на преобладаващия възглед на политиците на
национално и общинско ниво за библиотеките като място за четене и заемане
на книги и пазители на книжовното наследство.
В застъпническата програма трябва да се включи широкото пропагандиране
на добрите практики и създаването на моделна обществена библиотека, която
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да олицетворява новата визия и да даде представа на гражданите как трябва
да изглежда една съвременна обществена библиотека.
Библиотечна

инфраструктура: Създаване на ефективна библиотечна мрежа в

страната с цел предоставяне на качествени библиотечни услуги, свързани по-тясно с
нуждите на гражданите.
Реформиране и създаване на стабилна инфраструктура на обществените
библиотеки с цел осигуряване на равен достъп до библиотечните услуги за
всички граждани чрез реформа на териториалната мрежа на обществените
библиотеки.
Набелязване и предприемане на мерки за окрупняване и оптимизиране на
библиотечната мрежа в страната. Редуциране на библиотеки, част от мрежата
на обществените библиотеки на основа на резултатите от тяхната дейност,
което ще освободи ресурси и ще подобри финансовото състояние на
библиотеките.
Решаване на проблема със структурата на Националната библиотечна мрежа.
Читалищните библиотеки не са общински културни институти по смисъла на
Закона за закрила и развитие на културата и са част от неправителствени
организации, което създава проблеми за изпълнението на възложените им
задачи като част от Националната мрежа на обществените библиотеки.
Нормативната уредба: Подобряване на регулацията по отношение на обществените
библиотеки с цел изграждане на нов подход към библиотечния сектор в страната.
Извършване на последваща оценка на въздействието на Закона за
обществените библиотеки с цел установяване на степента на въздействието му
върху мрежата и необходимостта от изменения и допълнения.
Хармонизиране на текстовете в Закона на обществените библиотеки и Закона
за народните читалища.
87

Провеждане на повсеместно обучение на общинските администрации и
читалищните ръководства за прилагането на ЗОБ в практиката и повишаване
на капацитета им за работа с библиотеките.
Пряко обвързване на нормативната уредба за общините с дейността на
обществените библиотеките, като библиотечното обслужване се вмени като
ангажимент на общината. Част от обществените библиотеки са общински
културни

институти,

но

тяхната

дейност

се

регламентира

само

от

националното законодателство.
Да се потърси нормативно решение за по-малките общини, които нямат
капацитет да подпомагат библиотечното обслужване на своята територия и не
могат да приложат разпоредбите на ЗОБ.
Включване на обществените библиотеки в нормативната уредба по отношение
на регулирането на културните процеси, културното наследство, авторските
права, достъпа до информация и други.
Достъп, условия и оборудване: Осигуряване на възможности за лесен и широк достъп
на гражданите до библиотечно обслужване; подходящо технологичтно и техническо
оборудване и създаване на условия за превръщането на обществените библиотеки в
места за общуване, културни събития и творчество.
За създаване на предпоставки за по-активното ползване, читалищните и някои
общински библиотеки е необходимо да увеличат работното си време в
сътоветствие с изискванията на Стандарта за библиотечно-информационно
обслужване.
За да бъде осигурен широк достъп до библиотечните ресурси, обществените
библиотеки трябва да изградят онлайн електронни каталози в условията на
сътрудничество и подпомагане на по-малките читалищни библиотеки в този
процес.
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Необходими са целенасочени мерки за разширяване и ускоряване на процеса
на автоматизация на библиотечните дейности и изграждането на интегрирани
библиотечни системи на национално и локално ниво.
Обществените библиотеки трябва да присъстват широко в глобалната мрежа и
във виртуалното пространство, като изградят собствени интренет страници с
висока информационна стойност, чрез които да осигурят достъп до своите
информационни ресурси, услуги, дигитални колекции и резултатите от
дейността си.
Необходимо е да продължи инвестирането на средства в поддръжката на МТБ,
технологичното оборудване и обзавеждането на библиотеките по Програмата.
Библиотеките извън Програмата се нуждаят от сериозни капиталови вложения
за промяна на интериора, оборудването и осигуряване на системи за охрана.
Необходимо е да се даде приоритет на строителството, реконструкцията или
модернизацията на библиотечните сгради от страна на местните власти.
Подобряване на МТБ чрез създаване на гъвкави физически пространства за
комуникация и комбиниране на физически и виртуални библиотеки чрез
модерно технологично оборудване за посетителите и служителите.
Услуги и използване: Осигуряване на услуги, които отговарят на нуждите и
интересите на гражданите и местните общности.
Необходимо е развитие на иновативни библиотечни услуги и програми, които
отговарят на очакванията на гражданите и са свързани с насърчаването на
четенето и грамотността, ученето през целия живот, електронното включване
на гражданите; икономическото благосъстояние и социалното благополучие;
културното обогатяване, творчеството и др.
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Да се създадат необходимите предпоставки така, че всички обществени
библиотеки, част от Националната мрежа, да осигурят предоставянето на
основни библиотечни услуги, включително свободен интернет достъп.
Финансиране: Осигуряване на повече средства за развитие на обществените
библиотеки и подобряване на модела за финансиране на мрежата на обществените
библиотеки.
Да бъде създаден нов модел на
равнище,

който

да

бъде

финансиране на национално и общинско

обвързан

със

Стандарта

за

библиотечно-

информационно обслужване и резултатите от дейността на библиотеките.
Разумно е на този етап да се обединят досегашният и новият подход за
определяне на държавната субсидия, като участват с различен дял в
определянето на финансирането. Така постепенно може да бъде земенено
напълно финансирането на базата на субсидираната численост.
Създаване на механизъм за целево и проектно финансиране на приоритетни
дейности

на

национално

равнище,

като

технологично

обновление,

автоматизация, дигитализация на културното наследство и други.
Разделяне на бюджета на читалищните библиотеки от този на читалищата с
оглед целевото разходване на средствата за библиотечно обслужване.
Създаване на система за събиране на данни за ключови характеристики на
обществените библиотеки съгласно стандарта за международна библиотечна
статистика с цел наблюдение и анализ на резултатите от тяхната работа и
обвързване

на

финансирането

с

резултатите

и

ефективността

на

библиотечното обслужване.
Персонал: Осигуряване на квалифициран персонал за подобряване на библиотечните
услуги и удовлетворяване потребностите на гражданите и местната общност.
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Да се изгради система за повишаване на квалификацията и карирерно
развитие на библиотекарите, обвързана с разработен механизъм за атестация
на библиотечния персонал.
Да се разработи поднормативен документ за нормиране и заплащане на труда
на

библиотечните

специалисти

с

цел

увеличаване

на

трудовото

възнаграждение на библиотекарите и обвързането му с резултатите от
дейността на библиотеката.
Да се засили професионализма и да се повиши капацитета на кадрите в
ръководството и управлението на обществените библиотеки.
Библиотечен фонд: Осигуряване на обществен достъп до документи и информация в
библиотеките, които отговарят на различните потребности и интереси на
гражданите и местната общност.
Налице е неотложна нужда от промяна на тематиката и вида на
комплектуваните библиотечни документи, за да съответстват на съвременните
потребности на гражданите. Необходимо е качествено обновяване, съобразено с
бъдещата ориентация и специализация на всяка библиотека.
Да се въведе система за координиране на набавянето и предоставянето на
електронни издания и бази данни за целите на обслужването в обществените
библиотеки.
Необходимо е да се увеличи съществено дигиталното съдържание, което да се
предлага на читателите за заемане и което може да се ползва свободно в
интернет – назрял е въпросът за масовата дигитализация и ролята на
обществените библиотеки в този процес.
Да се осигурят условия и механизми за координация и ускоряване на
дигитализация на книжовното културно наследство и краеведските фондове.
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ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ

1.

Състояние на обществените библиотеки: Финален доклад. Агенция ЕСТАТ.

2.

Финансиране на обществените библиотеки

– текущо състояние и

възможности за развитие. Институт за пазарна икономика.
3. Сравнително-правен анализ на законодателствата в ЕС
4. Състояние на обществените библиотеки: през погледа на библиотеките. Агенция
ЕСТАТ.
5. Състояние на обществените библиотеки: през погледа на общинските
администраци. Агенция ЕСТАТ.
6. Състояние на обществените библиотеки: през погледа на експертите. Агенция
ЕСТАТ.
7. Състояние на обществените библиотеки: през погледа на гражданите. Агенция
ЕСТАТ.
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