
 

Фондация за общностно развитие ФОРА 

Доклад обществени обсъждания. Проект Глобални библиотеки, август, 2008  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провеждане на обществени обсъждания по 

проект „Българските библиотеки – място за 

достъп до информация и комуникация за всеки” 

Доклад на ФОРА – Фондация за общностно развитие 

Август, 2008 г. 



 

Фондация за общностно развитие ФОРА. Методи Методиев 

Доклад обществени обсъждания. Проект Глобални библиотеки, август, 2008  

2 

 

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ  

I. ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ  3 

 I. 1. Населени места, място на провеждане и график    4 

 I. 2. Профил на участниците в обществените обсъждания   4 

II. ОБОБЩЕН АНАЛИЗ И ПРЕЛОЖЕНИЯ ПО ПРИОРИТЕТИТЕ    8 

 II. 1. Библиотеката „сега”        8 

 II. 2. „Новата” библиотека        15 

 II.3. Предложения по приоритетите      17 

III. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ       21 

III.1.Структура и задачи на дискусията  

III.2. Описание на БИБЛИОТЕКАТА в момента (актуалното състояние)  23 

  А. Предназначение на библиотеката      23 

  Б. Услуги, които се предоставят от библиотеката    25 

  В. Основни групи потребители      29 

  Г. Основни принципи и правила       30 

  Д. Какво „знае” и „може” библиотеката     31 

  Е. Партньори         34 

III.3. Желаното състояние на БИБЛИОТЕКАТА и възможностите за промени в 

дейността й        

  A. Какво би могло да се промени в предназначението   37 

 Б. Промени в предоставянето на услуги     39 

 В. Основни принципи и правила      46 

 Г. Промяна в компетентността      47 

 Д. Технологиите в библиотеката      50 

 Е. Средата, в която библиотеката работи     52 

IV. ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ/ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

1) Покана за участие в обществено обсъждане 

2) Представяне на проекта 

3) Програма на общественото обсъждане 

4) Регистрационна форма 

5) Общ списък на участниците 

6) Табели 

V. Снимков материал/Приложение 2 

1) Снимки на участниците в обществените обсъждания 

2) Постери от различните групи, които дават качествена информация 

Инициатива “Глобални библиотеки” на Фондация Бил и Мелинда Гейтс 

Проект „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация 

за всеки” 

 

Изпълнител:                     Фондация за общностно развитие 

Отговорна агенция:         Министерство на културата на Република България 

Партньори:                       Държавна агенция за информационни технологии и съобщения 
                                          Съюз на библиотечните и информационните работници 
                                          Национално сдружение на общините в Р. България 

Изпълнителна агенция:  Програма на ООН за развитие 

 



 

Фондация за общностно развитие ФОРА. Методи Методиев 

Доклад обществени обсъждания. Проект Глобални библиотеки, август, 2008  

3 

I. ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ 

Обществените обсъждания в рамките на проект „Български библиотеки – място за достъп до 

информация и комуникация за всеки” имаха основна цел да представят обобщено гледната 

точка на широк кръг заинтересовани страни относно желаното състояние на обществените 

библиотеки в страната.  

За участие в обществените обсъждания бяха поканени представители на различни социални 

и икономически групи от областта или населено място, където се проведоха форумите. 

Конкретните участници бяха определени на база на анализ на заинтересованите страни в 

конкретното населено място със съдействието на местен координатор. 

За целите на форумите ФОРА разработи методология и структура за обсъждането на база на 

предварителна работна среща с представители на населените места, определени за форумите 

както и работна среща с представители на екипа по проекта. 

Обществените форуми в пет от местата бяха проведени в рамките на две основни сесии. 

Участниците работиха в рамките на работни групи с помощта на фасилитатор и в рамките на 

цялата група. В София се проведоха три самостоятелни фокус групи. 

Всеки един от участниците във форумите е попълнил регистрационна карта, което подпомага 

определянето на профила на участниците, както и е получил писмено описание на целите на 

обсъждането и планирания проект. 

Освен участието в работните групи и общите дискусии на форума участниците имаха 

възможност да изразят мнение и позиция самостоятелно в индивидуални работни листове. 

За целите на доклада са използвани и анализирани индивидуалните работни листове на 

участниците, продуктите от малките работни групи, продуктите от общите обсъждания на 

форума и общите заключения на фасилитаторите на всички групи. 

Екип, Фондация за общностно развитие, ФОРА:  

Ръководители на екипа: Методи Методиев, Maриана Банчева и Марина Бракалова 

Фасилитатори: Венцислав Панчев, Ива Таралежкова, Ирен Стефанова, Любомира Николова, 

Мариана Георгиева, Мевзуне Бейтулова 

Координатори: 

 Павликени – Дарина Митева 

 Паничерево – Иванка Ангелова 

 Шивачево – Пламен Курумлиев 

 Търговище – Мевзуне Бейтулова 

 Ценово – Анета Ирманова 

 София – Георги Цветков 

 

Водещ автор на доклада: Методи Методиев 
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I. 1. Населени места, място на провеждане и график 

 

 

Населено 

място 
Област 

Място на 

провеждане 
Дата 

Фасилитатори 

1. гр. Павликени Велико Търново Читалище 

„Братство” 

16.07.2008 г. Марияна Банчева 

Марияна Георгиева 

Милчо Минчев 

2. с. Паничерево Стара Загора Кметство на селото 17 .07.2008 г. Марияна Банчева 

Марияна Георгиева 

Милчо Минчев 

3. гр. Шивачево  Сливен Читалище 

„Просвета” 

22.07.2008 г. Методи Методиев 

Ива Таралежкова 

Теодора Величкова 

4. гр. Търговище Търговище Общинска 

администрация 

23.07.2008 г. Методи Методиев 

Мевзуне Бейтулова 

Любомира Николова 

Теодора Величкова 

5. с. Ценово  Русе Общинска 

администрация 

24.07.2008 г. Методи Методиев 

Марияна Георгиева 

Теодора Величкова 

6. гр. София София Столична 

библиотека 

28.07.2008 г. Марияна Банчева 

Ирен Стефанова 

Венцеслав Панчев 

 

I. 2. Профил на участниците в обществените обсъждания 

Общият брой на участниците в обществените обсъждания е: 217 човека. 

Най-голяма посещаемост е имал форумът в гр. Павликени. 
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Професионална ангажираност/занимание 
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Всеки един от участниците в обществените обсъждания попълни регистрационна карта. В 

нея участникът е отбелязал към коя група се самоопределя според професионалната си 

ангажираност или интереси:  

1. Потребители на услугите, предоставяни от Библиотеката 

2. Библиотеката и свързаните с нея организации - доставчици на информационни и 

комуникационни услуги 

3. Партньори на Библиотеката   

 

Всяка от тези три основни групи е разделелена на под-групи, които дават по-пълна представа 

за профила на участниците (виж Приложение 1). 

 

В повечето регистрационни карти участниците са отбелязали, че са самоопределят към 

повече от една група. 

 

 

Обобщено представяне на информацията от регистрационни карти: 

1. Общ брой участници, които са се самоопределили като потребители: 140 

a. Отговорилите са посочили каква им е целта при ползване на услуги, 

предоставяни от Библиотеката, както следва:    

 

2. Общ брой участници, които са се самоопределили като част от Библиотеката и 

свързаните с нея: 97 
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a. Разпределение на отговорилите спрямо посочените подгрупи: 

3. Общ брой участници, които са се самоопределили като партньори на Библиотеката: 

86 

 

a. Разпределение на отговорилите спрямо посочените подгрупи:  
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II. ОБОБЩЕН АНАЛИЗ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО ПРИОРИТЕТИТЕ 

II.1.Библиотека (Библиотеката сега) 

А. Предназначението на обществените библиотеки в сферата на осигуряване на достъп до 

информация и комуникация  

Oт гледна точка на мнението на участващите в обществените дискусии 

предназначението на двата основни вида обществени библиотеки (читалищни и 

градски/регионални) е относително сходно, но се различават по своето функциониране и 

етап на развитие. 

1. РБ изпълняват функциите на своеобразен информационен център, предлагайки 

определени групи  услуги безалтернативно за техните потребители и, макар и относително 

ограничено, използват възможностите, които предоставят Интернет за тази цел. Те са 

относително автономни институции, стартирали са работа в мрежа помежду си, както и с други 

партньори. 

2. ЧБ предлага тесен спектър от традиционни библиотечни услуги, без да използва 

съществено възможностите, които предоставя Интернет и не осигурява 

необходимите и очаквани обществени услуги в сферата на осигуряване на достъп до 

информация. 

3. В същото време ЧБ е част от организационна структура на читалищата и се 

припознава като имаща символно ключова институция в общността по отношение 

на общностната идентичност, култура (в широк смисъл на понятието и вероятно не 

особено обособено от читалището) и образование. 

4. ЧБ е единствен обществен източник на и съответно до краеведска литература. 

5. РБ имат нормативно методически функции по отношение на ЧБ. 

6. Специфично място и значение има Брайловата библиотека (ББ) като единствена за 

БГ, която изпълнява функциите на източник на единствена информация (директно 

или чрез партньорите си). 

Б се разпознава като предоставяща следните основни видове услуги в сферата на осигуряване 

на достъп до информация и комуникация (на следните групи): 

Осигуряване на достъп до информация и комуникация от Б 

1. За кого се осигурява достъп до информация? 

Основни групи индивидуални потребители, които се разпознават като ползващи услуги 

(съществен е и въпросът, или по-скоро отговорът на този въпрос, освен кои, колко са 

потребителите, който би дал по обективна представа за основните групи потребители, което не 
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беше сред задачите на дискусията, но има пряко отношение към проекта,  насочен към подобряване 

на достъпа до информация и комуникация): 

a. Учащи – ученици (които ползват и училищни библиотеки (УБ) и студенти (ползващи РБ и 

най-вече научните библиотеки (НБ), които ползват основно материали с образователна цел и 

за които Б е основен канал за достъп до такава информация 

b. Пенсионери – основно ползват пресата и художествена литература, като за тях Б е 

основен канал за достъп до такава информация 

c. “Служащи”/”Работещи” – с относителен по-нисък брой потребители спрямо 

ученици и пенсионери и предимно педагози (учители) 

d. Родители – основно търсещи детска литература за своите деца 

e. Хора с увреждания – предимно хора с нарушено зрение, които използват специално 

адатирана за техните нужди литература, която е в изключително ограничено количество и за 

които Б е основен канал за достъп до такава информация, ако тя предлага такава 

f. Б се възприема като имаща ограничен кръг потребители сред и предлага услуги на 

бизнеса (предприемачите) и безработните (не е ясно в каква степен това е на 

практика така) 

Основни организационни потребители, които се разпознават като ползващи услуги: 

Библиотеката ограничено се разпознава и като извършваща обществени услуги в помощ на 

детската градина и основно училището (дори учениците, когато ползват индивидуално материали 

с образователна цел, това отново е и предоставяне на обществена услуга на училището), 

пенсионерските клубове и чрез тях отново до две от основните й групи. 

2. До каква информация се осигурява достъп? 

Като цяло Б е основно източник на информация за информационно-справочни, образователни и 

развлекателни нужди. 

“Информацията”, която се търси, е основно художествена литература, която се използва 

предимно от учениците, следвана от образователната и информационно-справочната (при 

положение, че българските граждани имат достъп до 20 пъти по-малко книги годишно в сравнение 

с тези в Европа, то Б се явява изключително значим канал за предоставяне на достъп до 

информация на такъв носител). 

Библиотеката предлага и достъп до информационни материали (периодична и справочна 

литература)  и административни документи и услуги,  свързани с тях (основно чрез обработване и 

пренос на такава информация). 

Б предлага безалтернативен достъп до краеведска литература. 
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“Форма”/носители на информацията 

 

Библиотечният фонд включва: 

 основно (а и за ЧБ почти единствено) книжни носители (повечето книги от “книжния 

фонд” са стари и в лошо състояние, а най-новите книги и съвременни списания 

липсват),  

 електронни носители (аудио и видео информация, но само в РБ, а в ЧБ липсват 

такава),  

 достъп до периодичен печат/”периодика”,  

 специален фонд (ноти, албуми - СБ по заявка се прави презапис на музика). 

 

Източници на информация 

Б осигуряват литературата чрез закупуване от издатели и книгоразпространители (в 

последните 3 години им се предоставят 3 милиона лева под формата на проекти от страна на МК, 

но според представител на издателите са необходими по 24 милиона лева годишно). 

Библиотеката предлага достъп до информация, предлагана от масмедиите, която се ползва 

предимно от пенсионерите под формата на налични броеве на печатните издания и в малките 

населени места този достъп се явява безалтернативен. 

РБ има записи на “говорещи книги”, които се осигуряват от ББ.  

Сканира & копира текстове от печатни издания, но сканираните текстове не се 

съхраняват, а ако се съхраняват, биха се използвали от незрящите хора.  

РБ осигуряват достъп до електронните версии на масмедиите и са абонирани за 

промените в законодателството, които получават електронно чрез Интернет. 

 

Канали за разпространение на информацията 

Читатели ползват библиотечния фонд от книги основно по два начина:  

a. Заемане на книги за вкъщи от фонда на самата библиотека или чрез 

междубиблиотечна заемна служба от фонда на други библиотеки. 

b. Четене в читалнята (ползването на книги в читалните, обаче, е характерно 

основно за РБ & СБ). 

ЧБ се разпознава и от ограничен кръг от потребители като място със свободен, но 

ограничен достъп до Интернет, а РБ разполага с локална компютърна мрежа.  
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Библиотеката предлага и достъп до спектър от технически услуги (основно в РБ и 

отделни/единични и ограничени услуги и в ЧБ) – свързани с обработване и пренос на информация 

(основно свързана с информационни материали и административни документи), която в малките 

населени места се явява относително безалтернативно.  

РБ предлага специфични услуги: 

1. издателска дейност, като библиотеката издава самостоятелно периодични издания тип 

каталози, справочници и др.  

2. дигитализация (прехвърляне на информацията от аналогов в цифров формат). 

3. СБ прави презапис на музика. 

СБ/РБ осигурява алтернативни форми за работа с текст в свободното време на децата. 

 

Среда за осъществяване на разпространението на информация 

Вътрешна среда 

Услугите на библиотеката се ползват “на място”, т.е. читателите трябва да отидат до 

Б. Б предлага услуги ограничено във времето (основно само в рамките на фиксирано 

работно време), което е ограничено в рамките на работното време на библиотекарите. 

В Б физическото пространство е ограничено, няма отопление & вентилация, но има 

обособени читателски кътове (например за деца). 

Читалищните библиотеки нямат компютърно оборудване или наличната 

компютърна техника се ползва само от библиотекаря. РБ разполага с такава, както и с друга 

компютърна периферия и аудио-визуална техника. Двата вида библиотеки притежават 

размножителна техника. 

РБ притежават и сайтове, на които са качени електронните каталози, както и с 

библиотечен софтуер за поддържане и използване на електронен каталог. Предлага се 

електронна заявка за осигуряване на литература. ЧБ нямат все още, но някои от тях работят 

по създаването на електронен каталог.  

ЧБ имат ограничени човешки ресурси като количество и компетентност, 

притежаващи “традиционни професионални” знания и умения. Персоналът в ЧБ не е 

обвързан с нормативната уредба на обществените библиотеките, а с тази на читалищата (за 

последните се поставя под въпрос в каква степен тяхната квалификация отговаря на 

очакваните професионални стандарти за тази дейност и начина на назначаването им). 

Съществува текучеството на висококвалифицирани служители поради липса на 

стимулиращо заплащане (или недостиг на предназначеното такова от държавата до Б). 
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В РБ работи голям брой специалисти и всеки един от тях с тясна специализация, но 

очакванията към тях са вързани с развитието на допълнителна компетентност (основно 

чуждоезикова и компютърна грамотност).  

 

Външна среда 

Като партньори на Б се разпознават без изключение представителите на всички 

основни групи потребители, т.е. разбирането за партньорството се смесва с това за 

потребителство. Още по-интересно е разбирането за членство, което никъде не бе 

асоциирано с притежаване на права на членовете за участие в управлението на Б.  

По отношение на организациите и институциите, Библиотеката е традиционно място за 

намиране на допълнителна информация и участие в партньорски инициативи. Като основни 

партньори са: 

1. неправителствените организации; 

2. читалищата (вероятно по-скоро библиотеките в тях) & други библиотеки, които си 

партнират в рамките на междубиблиотечно заемане и съвместни проекти (работа в 

мрежа); 

3. училища; 

4. За някои от Б местната власт и регионални институции относително се определят 

като такива (регионалното развитие е обвързано с достъпа до информация и 

информационното развитие, но към този момент само като планиране); 

5. “Държавата” не се споменава или ако се споменава, не се определя като партньор.  

Като дарители определено се разпознава групата на физически лица, които даряват 

собствени книги. 

Друга група, която се възприема като партньори и едновременно с това се определя 

като дарители, е тази на издателства. Същата е ситуацията и по отношение на други 

организации, с които Б имат търговски взаимоотношения - софтуерните фирми & 

книгоразпространители, които също се определят като партньори (независимо от техните 

търговски взаимоотношения). 

Като «конкуренти», които предоставят или могат да предоставяt подобни услуги за 

същите групи, участниците се затрудниха да дефинират кои са такива за библиотеките или пък 

посочваха, че Б няма конкурент в основната си дейност. Като конкретни такива все пак бяха 

посочени: 

a. Интернет клубовете – на основата на леснодостъпния Интернет те се 

явяват причина за намаляване на ролята на Б като информационен център.  
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b. Библиотеките освен, че са партньори, понякога и се конкурират помежду си. Това бе 

посочено и за училищните библиотеки. 

 

Работа в мрежа 

Изгражда се национална автоматизирана библиотечна информационна мрежа, насочена 

към създаване на общи информационни ресурси и електронен масив на литературата. Част от 

големите библотеки осъществяват ретро конверсия, създаване на електронен каталог база 

данни за всички регионални библиотеки в НБ и качването им в Интернет. 

Някои библиотеки работят съвместно по проекти. 

Б не поддържат информация и нямат достъп до такава за добри практики в 

библиотечното дело в България и други страни. 

 

Основни принципи/правила (писани и/или неписани) за предоставяне на услуги в 

сферата на осигуряване на достъп до информация и комуникация 

 

Б се разпознава като осигуряваща преди всичко равноправен и безплатен достъп срещу 

формално членуване (членуването се изразява в заплащане на символична минимална годишна 

вноска/абонамент. 

Книгите се ползват за определен срок и Б налага символични глоби при неспазване 

на правилата и приетите условия. 

Б предоставя допълнително платени услуги. 

Доброволният труд не е използван начин за предоставяне на една или друга услуга в 

библиотеката (и дори когато го има, не се разпознава като такъв). 
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II.2. Библиотека (“Новата библиотека”) 

Превръщането на библиотеките, особено на тези в малките селища (ЧБ), в 

информационни центрове, предлагащи услуги, които излизат извън рамките на традиционното 

разбиране за библиотечна дейност и в които всеки да има достъп до необходимата му 

информация. Тази промяна трябва да се реализира не само по отношение на вида услуги, но и на 

начина на тяхното предлагане.  

Регионалната библиотека би могла да бъде консултативен център за всички по-малки 

библиотеки на принципа „библиотеки обучават библиотеки”.  

Библиотеките и тяхното функциониране като информационни средища, но и като своеобразен 

културен (“интелектуален и емоционален”) център, би трябвало да ги трансформира от място за 

общуване с книгите, към място за (осигуряващо възможности за) общуване с други хора, 

обединени от общи интереси към четеното и собственото развитие.  

Б от “склад за книги” се очаква да се промени в обществен реален и виртуален 

форум, в място за интерпретиране на информацията и споделяне на лични мнения, а не 

само в осигуряване на индивидуален достъп и ползване на информация.  

Библиотеките трябва да осигурява широк достъп до обществена информация в 

населеното място – специфична информация, свързана със самото населено място 

(краеведска/общностна памет, туристическа и др.) и такава, която е обща за цялото общество 

като цяло. 

В Б се очакват промени по отношение на библиотекарите. Очаква се библиотекарят да 

стане медиатор между библиотеката и потребители, между наличната информация и 

нуждите от такава на техните потребители, както и между самите тях. Библиотекарите 

трябва да бъдат висококвалифицирани, мотивирани и активни с отговаряща на новото 

предназначение на Б компетентност, включваща освен базисната такава, развитие на 

комуникативна компетентност (комуникативни умения), компютърна и езикова грамотност, 

умения за предоставяне на услуги.  

Б трябва да осигури достъп до всички видове носители на информация. 

Обществената библиотека трябва да стане обществена чрез осигуряване на достъп до 

обществена информация (Б трябва да предоставят достъп до еПравителство) и основно 

чрез създаване на собствено локално съдържание.  

Домашните компютри и достъпът до Интернет вкъщи е стратегическа възможност за 

библиотеката да излезе от физическите си граници. 

 

Освен това от Б се очаква да: 
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1. осъществява “комплексни услуги”, свързани с нуждите от комуникация; 

2. Обособи обучителни пространства и осигурява на допълващи или образователни услуги 

3. Обучение на потребителите за работа в/с Интернет; 

4. Да се предоставят нови или развият съществуващите видове услуги за основните потребители: 

 деца и ученици - развитие на Б като своеобразен на център за работа с 

деца (клубове по интереси, онлайн общуване), в който децата с помощта 

на съвременни техники ще се научават да обичат четенето; 

 разширяване на възможностите за достъп до информация на хора с 

нарушено зрение. 

5. Осигуряване на по-широк достъп до наличния библиотечен фонд в рамките на цялата 

мрежа от библиотеки чрез разширяване на обмена на книги между РБ и ЧБ или 

търсене на нови форми за осигуряването му. 

6. Очаква се “по-бързо и по-дълго обслужване” чрез автоматизиране на услугите на 

библиотеката и въвеждане на принципа на електронното обслужване. 

7. Въвеждане и/или разширяване на броя на услугите, които се предоставят от 

доброволци. 

8. Въвеждане на механизми за регулярна обратна връзка  между потребителите и 

партньорите, от една стана, и Б от друга.  

9. Осигуряване на достъп до необходимата информация в електронен формат 

Промяната в Б предполага гражданска активност от страна на общността, а държавните 

институции  трябва да подкрепят самите Б и библиотекарите 
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II.3. “Новата библиотека” и работните приоритети на Програмата и 

очаквани въздействия от тях 

 

“Хората не могат да си представят какво точно може да им осигури една съвременна Б, 

понеже не са виждали такава Б” – мнение на участник в дискусиите. 

Б трябва да бъде: 

1. Виртуална библиотека – ЧБ би било добре да предлага безжичен достъп до Интернет в 

цялото село, а не само в рамките на физическата сграда на Б. Това трябва да става при 

условия на споделяне на ресурси и тяхното управление, т.е. Б осигурява Интернет в 

населеното място, а (част от) потребителите поемат част от разходите (организациите плащат 

такси, индивидуалните членове – членски внос или такси) и поддръжата (общината). 

2. “Отворена” библиотека – ЧБ трябва да осигурява достъп до информация на потребителите 

при потребителите, а не само в Б: 

a.  чрез своята виртуалност (например, чрез осигуряване на безжичен достъп до 

Интернет се осигурява достъп до информация чрез него в училище, вкъщи); 

b. чрез приближаване на достъпа до информация физически до потребителя – например 

чрез създаване на електронни информационни точки с достъп до ограничена 

специфична информация, които са разположени на няколко ключови места в 

населеното място – община, поща, училище, магазин и др.; 

c. чрез увеличаване на междубиблиотечния обмен; 

d. освен това обаче, осигуряването на информация за Б трябва да става с участието на 

представители на самата общност, които могат да съучастват в създаването и 

поддържането на съдържанието на уеб пространството (например свързана с родовата 

памет). 

3. Форум на общността за “интерпретиране на информацията” - Освен осигуряване на 

достъп до информация, Б да осигурява възможност да се обсъжда информацията, да се 

изразяват мнения и позиция, споделят нагласи по отношение на ползваната информация във 

виртуална (създаване на уеб пространство, осигуряващо възможности за виртуални дискусии 

и обмен на информация, свързана с конкретното населено място) и във физическа среда 

(създаване на уютна среда за директно обсъждане, обучение и забавление). 

4. Общностна памет – ЧБ трябва да осигури възможност за създаване на дигитална 

библиотека, която да съхранява значимата информация за местната общност – 

администратвивна информация, родова памет, културното наследство, възможностите за 

бизнес, туризъм и т.н. 

5. Работа в мрежа от библиотеки - Развитието на Библиотеката трябва да бъде част от 

развитието на национална библиотечна мрежа и нейното функциониране на различни нива.  
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При осъществяване на програмата трябва да се отчетат различията в статута, функциите, 

ресурсите и целите между регионалните/обществените библиотеки и читалищните 

библиотеки: 

a. изграден електронен каталог; 

b. споделена информация на електронни носители и споделени усилия за осигуряване на 

информация на електронни носители; 

c. ключово място на РБ като методически центрове и развитие на мрежата РБ – 

читалищни библиотеки. 

6. Ключово значение обаче ще има и развитие на общностна мрежа - привличане на широк 

кръг от заинтересовани групи и превръщането на БИБЛИОТЕКАТА в общностен център. Б и 

промяната в нея трябва да се разглеждат като случващи се с участието на всички, а не само на 

библиотекаря. Б няма достатъчно ресурси да осъществи очакваните в нея промени и да 

предостави необходимите обществени услуги, свързани с осигуряване на достъп до 

информация. За целта тя трябва да сподели в процеса на трансформация наличните ресурси с 

другите ключови общностни такива – например вместо някой да бъде назначен в Б, за да 

обучава хората как да работят в Инертнет, това може да го прави преподавател от училището, 

т.е. процесът на изграждането на “новата” библиотека предполага общностно развитие, а не 

само въвеждането на съвременна информационна технология. 

7. Работа в мрежа “Б - партньори” – използването на потенциала на Б за промени и развитие 

предполага това да става съвместно с основните заинтересовани страни и съвместното 

мобилизиране или създаване на необходимите предпоставки и ресурси за такова развитие и 

промяна (например създаване на електронни форми на информация, необходими за дейността 

на Б). 
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III. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ, ОБОБЩЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

III.1.Структура и задачи на дискусията  

Консултирането бе насочено (според заданието) към следните типове публични/обществени 

библиотеки: 

a. Читалищните библиотеки (ЧБ) в Община Павликени, Община Ценово и Община 

Търговище, читалищната библиотека в общинския център Павликени, както и към 

двете такива в село Паничерево и град Шивачево. 

b. Регионалната библиотека (РБ) в Търговище и Столична библиотека (СБ), които 

осигуряват методически функции по отношение на читалищните и (Столична 

библиотека) училищните библиотеки. 

c. Научните библиотеки (свързани с научни и образователни институции) са изключени 

от задачата поради ограниченията в тяхната публичност – те са относително 

затворени от гледна точка на достъпа до техните услуги. 

 

Бяха формулирани две основни задачи за дискусия: 

1. Обсъждане на актуалното състояние на БИБЛИОТЕКАТА в сферата на осигуряване на 

достъп до информация и комуникация; 

2. Обсъждане на желаното състояние на БИБЛИОТЕКАТА в сферата на осигуряване на 

достъп до информация и комуникация и постигане на работните приоритети на Програма 

“Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”. 

 

В рамките на втората част от всяко обсъждане процесът протичаше през следните стъпки: 

Представител на екипа по проекта, представяше  

a. Инициатива “Глобални библиотеки” на Фондация “Бил и Мелинда Гейтс”  

b. Проект „Българските библиотеки – място за достъп до информация и 

комуникация за всеки” 

Работеше се първоначално отново по групи, като всяка група работеше по една и съща 

задача (Задача 2). Предварително на постер бяха изписани основните приоритети, по които 

ще се търси промяна в състоянието на индивидуално равнище и на ниво местна общност и 

населено място, както и им се предоставяше Работен лист 2 & 3.  
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В рамките на второто обсъждане в Паничерево по предложение на консултантите на проекта 

от Великобритания, се въведе промяна в описаната предварително методология, която беше 

следвана във всички останали обсъждания. Промяната се състоеше във въвеждането на 

допълнително условие преди започаване на работата в работните групи. То се състоеше в 

това обсъждането на желаното състояние на БИБЛИОТЕКАТА (Б) и възможностите за 

промени в дейността й в сферата на осигуряване и подобряване на достъпа до информация 

и комуникация да се прави при условие, че на Б са осигурени компютри, високоскоростен 

Интернет, обучение на библиотекарите и потребителите на Б, както и променена физическа 

среда, съответсваща на направените промени в Б. От участващите в дискусията се очакваше 

да посочат също така, ако желаните от тях промени са факт, то какъв ще е ефектът върху 

тяхната общност. 
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III. 2 Описание от гледна точка на основните заинтересовани страни как 

изглежда БИБЛИОТЕКАТА в момента (актуалното състояние) и какво прави, за да 

осигури достъп до информация и комуникация 

А. Предназначението на обществените библиотеки в сферата на осигуряване на 

достъп до информация и комуникация  

Oт гледна точка на мнението на участващите в обществените дискусии предназначението 

на двата основни вида обществените библиотеки (читалищни и градски/регионални), 

обект на дискусията, е относително сходно, но различията в ресурсите, с които разполагат, 

предопределят някои различия в тяхното функциониране и етап на развитие („РБ и ЧБ се 

движат по различни писти”). 

7. РБ предлагат широк спектър от услуги, свързани с достъпа до информация и 

комуникация и, макар и относително ограничено, използват възможностите, които 

предоставя Интернет за тази цел. Те са относително автономни институции, 

опитващи се да работят в мрежа помежду си, както и с други потенциални партньори 

“Ние сме библиотеки – не сме чиста проба информационни центрове”. 

8. РБ притежават богат и разнообразен библиотечен (книжен) фонд, съобразен с 

интересите, нуждите и възрастовите особености на потребителите, макар и «голяма 

част от книгите да са овехтели». 

9. РБ изпълняват функциите на своеобразен информационен център, предлагайки 

определена група услуги безалтернативно за техните потребители и имат 

нормативни методически функции по отношение на ЧБ. 

10. ЧБ, от своя страна, не могат да осигурят необходимите и очакваните обществени 

услуги и предлагат тесен спектър от традиционни библиотечни услуги, без да 

използват съществено възможностите, които предоставя Интернет („Вече сме в 

ерата на информационното общество, а ЧБ са толкова назад по отношение на 

информационното обезпечаване. Днес хората си осигуряват информация основно чрез 

Интернет”).  

11. ЧБ е част от организационна структура на читалищата (техните потребители дори 

смесват дейността й с другата дейност на самото читалище) и като такива “дейността 

им не е обвързана с нормативната уредба на обществените библиотеки, а с тази на 

читалищата”. Трябва да се има предвид сходният опит на някои от читалищата, които 

са имали оборудвани компютърни зали и достъп до Интернет, но вече нямат.  
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12. ЧБ се припознава като имаща ключово място в общноста по отношение на: 

 Културата  - “Библиотеката е мястото, където се събира всичко свързано с духовния 

живот”, “Библиотеката сее и ще сее култура”, “Читалището и училището са 

двата дирека, на които се крепи културата в селото”. 

 Образованието – “Библиотеката е знание и предоставя възможности за достъп до 

информация на гражданите”. 

 Идентичността – националната (“Библиотеката е „Аз съм българче”), общностната 

(“Библиотеката е колективната памет на селото”). 

 Средище на духовността - “Библиотеката е светилище”, “Библиотеката е храм”. 

 Общностна среда -  “Ценното, което библиотеката дава, е не само литературата, 

но и общуването – с книгите и с другите хора с интереси, близки до твоите”. 

 “Да бъдеш в библиотека е съвсем различно усещане, което си струва да се 

преживее”. 

13. ЧБ се припознава като осигуряваща достъп до четенето, което за определена група 

читатели е особена ценност/преживяване – “Когато четеш, чувстваш книгата, докато я 

слушаш в колата или гледаш филм по нея, я възприемаш такава, каквато ти я предлагат.” 

14. Б се определя символно като “уютно място” и това се асоциира освен с четенето като 

преживяване, но и със сградата на библиотеката, която се възприема като намираща се 

на удобно, познато и достъпно за всички място, въпреки, че възприемането на самата 

сграда е в контраст с усещането за уют - “сградният фонд е в ужасно/окаяно състояние 

- в овехтели сгради и със студени зали през зимата”.  
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Б. Услуги в сферата на осигуряване на достъп до информация и комуникация, 

които се предоставят се предоставят от Б (основно според потребителите на Б). 

 

Б се разпознава като предоставяща следните основни видове услуги в сферата на 

осигуряване на достъп до информация и комуникация (на следните групи)  

1. Достъп на група потребители, които се определят като читатели, до литература  

     (художествена, научна, образователна и справочна) за временно ползване (тази услуга  

      естествено се възприема като най-традиционния библиотечен подход). Читателите в РБ     

      имат достъп до богат библиотечен фонд (книги), електронна база данни (електронен  

      каталог, аудио и видео информация).  

2. Фондът на ЧБ съдържа различна по вид литература и справочна информация, но повечето 

книги са стари и в лошо състояние, а най-новите книги и съвременни списания липсват. 

Въпреки това ЧБ осигурява достъп до ограничен брой нови книги, които се получават 

в нея и достъпът до тях е без алтернатива за определени групи потребители. 

Читатели ползват библиотечния фонд от книги основно чрез два вида услуги:  

a. Заемане на книги за вкъщи (“Раздаването на книги е основна задача на ЧБ”, 

„Библиотеката дава книги”) от фонда на самата библиотека или чрез 

междубиблиотечна заемна служба от фонда на други библиотеки. 

b. Четене в читалнята (ползването на книги в читалните, обаче, е характерно 

основно за РБ & СБ). 

3. Достъп до художествена литература се използва основно от учениците, особено в 

основен етап от средното образование. Те се възприемат като “редовни читатели на 

библиотеката поради училищни изисквания да се запознават със списъци със 

задължителна литература, която се намира в библиотеката и поради това използват 

заемането на книги за вкъщи”. РБ имат обособен детски отдел. 

4. Друга библиотечна услуга, която се възприема като традиционна, е изготвяне на 

информационни и библиографски справки след заявка от страна на потребителите: 

a. Устни & писмени (според желанието на потребителите) от фонда на библиотеката 

или в Интернет 

b. Някои от РБ осигуряват и достъп до електронен каталог и «електронен модул за 

тематични и библиографски справки», а някои библиотеки предлагат общ такъв  

c. Консултиране за ползване на сайтове, електронни библиотеки и книжарници на 

национално ниво; 

d. РБ дори имат собствени сайтове и предлагат възможност за справки чрез тях  
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5. Библиотеката предлага достъп до периодика (периодичен печат) в читалнята – услуга, 

която се ползва предимно от пенсионерите, но успоредно с нея те ползват библиотеката 

като място за общуване със своите връстници. 

6. Библиотеката предлага и достъп до спектър от технически услуги (основно в РБ и 

отделни/единични и ограничени услуги и в ЧБ) – принтиране (на информационни 

материали и административни документи), сканиране и копиране на информация, 

използване на мултимедия и мултимедийни продукти (“на разумни цени, тъй като не 

всеки може да си позволи да я притежава вкъщи”). 

7. ЧБ се разпознава и от ограничен кръг от потребители като място със свободен, но 

ограничен достъп до Интернет (поради ограничения брой и ограничените възможности 

на компютрите в нея). 

a. В РБ ситуацията е относително различна и се подобрява в последните години – 

има обособени работни места с компютри и достъп до Интернет. 

b. В едно читалище е имало компютърна зала с Интернет. Тази зала в момента не 

функционира! 

8. Освен това Библиотеката се разпознава (макар и трудно и то само за част от ЧБ и техните 

потребители) и като предлагаща на потребителите други услуги, различни от четенето: 

a. Летни занимания с деца. 

b. Съвместни събития с училището и с общината. 

c. Четения и срещи с писатели и поети („но те са рядкост напоследък”).  

d. По-възрастните потребители си спомнят за някога провежданите читателски 

конференции в библиотеката, които вече не се организират. 

e. Обучения - курс по английски език. 

f. Извършва обществени услуги в помощ на детската градина и училището 

“посредством компютъра - библиотекарката набира и разпечатва необходими 

бланки, документи”. 

Като цяло Б е основно източник на информация за информационно-справочни, 

образователни и развлекателни нужди. 

В рамките на дискусията в София бе отделено повече пространство за обсъждане на 

Брайловата библиотека (ББ) и нейните потребители - хората с нарушено зрение. 

ББ е единствена (национална) в БГ и има филиали в Пловдив, Варна & Дряново, както 

и в двете училища за незрящи. 

Като формат (носител) на информацията има три вида книги за слепи 

a. “брайловата книга” (много скъпи като цена); 
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a. от книгите, които се издават в БГ, само 0.3% се печатат на брайлово 

писмо (за сравнение в чужбина относителният дял е 2-3%); 

b. ББ има елетронен каталог на брайловата книга; 

c. читатели, които не ползват Интернет (тези над “средна възраст” 

предпочитат обаче заявката да се прави по телефон); 

d. брайловата книга изисква специални принтери, а след отпечатване се 

доставя по домовете (за провинцията чрез централна поща). 

b. “говореща книга” 

c. “електронна книга” – 1994 год. 

a. ББ има към 3000 книги към момента, които “не се изнасят навън”, а 

само 200 от тях са с неограничен достъп (например такива с автор Иван 

Вазов); 

b. Основно това са книги без авторски права; 

c. На специален сървър се поддържа електронен каталог на тези книги; 

d. услугите са безплатни (срещу членски внос); 

e. поръчват се и се изпрашат чрез текстов файл чрез електронна поща; 

f. ББ ги получава като: 

i. файл от издателя (“просим си!”), но издателите не предоставят 

книгите, защото се страхуват от издаването им като “пиратски 

книги”; 

ii. чрез сканиране от ББ (ЧБ сканират текстове за други групи 

потребители, но сканираните текстове не се съхраняват, което 

ограничава възможностите за използване от незрящите хора); 

iii. свалят се от виртуални библиотеки. 

 

ББ предоставя и административни услуги – попълване на документи, ако няма кой да им ги 

попълни (напълно слепи хора). 

ББ има Интернет клуб, в който може: 

a. да се ползва Интернет; 

b. абонирани са и получават електронно чрез Интернет промените в законодателството, 

които се ползват основно от адвокати (слепи хора) на магнитен носител. 

 

Партньори на ББ:  

a. Съюз на слепите 

b. Фондация «Хоризонти» 
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c. две училища за слепи  

d. Творчески съюзи 

e. Столична библиотека 

f. Народна библиотека 

ББ подпомага партньорите. 
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 В. Основни групи потребители, които се разпознават като ползващи услуги  

g. Учащи – основните групи потребители на читалищната библиотека са учениците, 

които учат в местното училище, а в РБ и студенти, родом от града, които ползват 

основно материали с образователна цел. 

h. Пенсионери – с различни интереси и с различно образование – основно ползват 

периодика/преса (на място). 

i. Служащи/Работещи – основна група, но с относителен по-нисък брой потребители 

спрямо ученици и пенсионери според участващите в дискусиите: 

a. предимно педагози (учители); 

b. други професионални групи (в зависимост от вида на читателите); 

c. техници, търсещи специализирана литература. 

j. Родители – търсещи основно литература за своите деца. 

k. Хора с увреждания – предимно хора с нарушено зрение, които използват литература 

във форма, специално адаптирана за тях. 

l. Като по-различна група потребители на библиотечни услуги бяха разпознати гостите 

на селото и туристите, но по-скоро като потенциална такава. 

m. Основен извод, направен в рамките на дискусията, бе, че Б работи еднакво добре с 

всички социални групи, като за някои от тях тя предлага специфични продукти и 

условия. Например “за хората със зрителни увреждания - специални книги и ниска 

такса, а за безработните – облекчени условия за ползване на основните й услуги”. 

n. Б се възприема като предлагащa услуги и имащa ограничен кръг потребители сред 

бизнеса (предприемачите) и безработните. Последните две групи почти не бяха 

представени в дискусиите. 

В една от дискусиите беше поставен въпросът за това освен кои и колко са 

потребителите? („Колко хора ползват библиотеките? – много малко хора ползват ...”) 

Според Асоциация «Българска книга» българските грaждани имат достъп до 20 пъти по-

малко книги годишно в сравнение с тези в Европа (0.6% срещу над 10 книги). Пазарът на 

книги е много малък. 
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Г. Основни принципи/правила (писани и/или неписани) за предоставяне на услуги в 

сферата на осигуряване на достъп до информация и комуникация: 

a. Б се разпознава като осигуряваща преди всичко равноправен и безплатен достъп за 

всички; 

b. Ползването на безплатните услуги става срещу членуване в читалището или самата 

Б (Издаване на читателска карта) срещу “заплатена такса”. Всеки един читател на 

възраст над 14 години заплаща годишна вноска – абонамент. Таксите за читателите са 

диференцирани и ученици и пенсионери ползват преференциални условия/цени за 

абонамент (таксата се възприема като приемлива). 

c. Читатели/потребители могат да бъдат всички, които имат желание, без оглед на 

адресна регистрация или друг вид формално/административно условие.  

d. Б предлага услуги основно само в рамките на фиксирано работно време, което е 

ограничено в рамките на деня и седмицата е съответно 8 часа и 5 работни дни. 

e. Б изисква опазване на библиотечния книжния фонд при ползване. 

f. Б налага глоби при неспазване на правилата и приетите условия. 

g. За да ползват услугите на библиотеката, читателите трябва да дойдат на място – не се 

предлагат услуги по домовете (например за хора в неравностойно положение, но 

физическият достъп обаче в някои Б е ограничен - “библиотеката се намира на горен 

етаж в читалищната сграда и до нея се стига по тясно стълбище – ограниченията са 

не само за хора с физически увреждания, но и за майки с деца, ползващи колички”). 

h. Книгите се ползват за определен срок. При невърнати книги “библиотекарката напомня 

по телефона или обикаля по къщите” . 

i. “В библиотеката се пази тишина!” 

j. Б предоставя допълнително платени услуги. (За потребителите в една ЧБ не бяха ясни 

някои от условията за платените услуги, които предоставя библиотеката, например 

принтиране и копиране. Имаше две различни мнения, като в представянето в голямата 

група също не стана ясно какво е правилото и доколко принципно е то.) 

k. Доброволният труд не е използван начин за предоставяне на една или друга услуга в 

библиотеката (и дори когато го има, не се разпознава като такъв). 
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Д Какво «знае» и «може» БИБЛИОТЕКАТА в сферата на осигуряване на достъп до 

информация и комуникация? 

 Подходи, използвани от БИБЛИОТЕКАТА в сферата на осигуряване услуги, 

свързани с достъп до информация и комуникация; 

 Компетентност и опит, с които /НЕ/ РАЗПОЛАГА БИБЛИОТЕКАТА в сферата на 

осигуряване на достъп до информация и комуникация. 

 

a. Читалищните библиотеки не могат да осигурят необходимите обществени услуги, 

свързани с достъпа до информация през Интернет, защото: 

a. Нямат компютърно оборудване или имат един компютър, който служи за 

обработване на информацията, а не за ползване от клиентите на Библиотеката или 

имат остаряла компютърна техника; 

b. Липсват им компютърни продукти на български език; 

c. Липсва информация на електронни носители; 

d. Липсва електронна система и каталог, който да стане част от изграждащата се 

национална интегрирана система, която вече работи в някои големи градски 

библиотеки и осигуряване на достъп до всички библиотеки в страната.  

b. “Книжният фонд” е доста остарял и се нуждае от физическо и морално обновяване, а 

“някои ценни стари книги може да бъдат сканирани и предоставяни на друг вид 

носител, с цел тяхното опазване”.  

c. ЧБ имат ограничени човешки ресурси: 

a.  Ограничен брой хора – обикновено един щат за секретар на читалището и 

библиотекар едновременно. “Един служител не е достатъчен – нужно е поне още 

един човек, с умения в използването на модерни технологии”. 

b. Наличие на “традиционни професионални” знания и умения на персонала/ 

библиотекаря. 

c. Нямат необходимата им квалификация и/или компетентност (някои имат 

сертификати за компютърна грамотност, “което помага в известна степен при 

използването на ИТ”, но нямат необходимата им компетентност) - “Липсват 

възможности за ежегодна опресняваща квалификация” и “обучение в използване на 

модерни компютърни технологии”. 

d. Няма информация за добри практики в библиотечното дело в България и други 

страни. 

d. Персоналът в ЧБ не е обвързан с нормативната уредба на обществените библиотеки, а с 

тази на читалищата. 
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e. Министерство на културата осигурява 3 години средства по проекти за нова литература, 

но “някои ЧБ не могат да направят предложения за тях или нямат информация за това, 

което излиза и ще излиза на пазара – липсва нещо като например Books-in-Print, който 

осигурява такава информация). 

f. В Б пространството е: 

a.  малко, но заема по-голямата част от читалището; 

b. “обзавеждането не е модерно”; 

c. “Няма отопление & вентилация; 

d. Има обособен читателски кът за деца, нещо, което харесва на децата и ги 

привлича в библиотеката”, но липсват дискове с образователни игри; 

g. Липсват средства за отопление и ремонти, а и за финансиране на библиотечната дейност 

като цяло. 

Регионалната библиотека в Търговище 

a. Фондът на библиотеката е изключително богат, като той бива книжен, включващ 

периодиката, специален (ноти, албуми, аудио-видео), електронен (каталог на книгите, 

база данни, краеведска литература). Библиотеката разполага още с локална 

компютърна мрежа, размножителна техника и друга компютърна периферия, 

аудиовизуална техника. 

b. За да улесни достъпа до информация, екипът на библиотеката предоставя 

обучения на тези от своите потребители, които искат да ползват Интернет, но 

нямат достатъчно знания за това. Обученията не са структурирани и специално 

организирани, по-скоро са индивидуални консултации. 

c. В библиотеката работят 22 човека, всеки един от тях с тясна специализация. Имат 

умения за по-различна тип услуга – дигитализация (прехвърляне на информацията 

от аналогов в цифров формат). 

d. Библиотеката се отличава и със специфичната услуга издателска дейност: 

специалистът по информационни и комуникационни технологии прави предпечат на 

различни книги, като библиотеката издава самостоятелно периодични издания тип 

каталози, справочници и др. 

РБ разполага с възможности да предлага: 

- Доброволци носят книги по домовете на възрастни хора или хора с увреждания; 

- Пространства за изнесени уроци – част от училищната програма; 

- Пространства за подреждане на изложби и други представяния; 

- Видео прожекции. 
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Столична библиотека: 

a. е методически отдел за всички читалищни и училищни библиотеки. 

b. има електронен каталог, който е качен на сайта. Предлага се електронна заявка за 

осигуряване на литература; 

c. има записи на електронни носители; 

d. по заявка се прави презапис на музика; 

e. Сканира & копира текстове (сканираните текстове не се съхраняват, а ако се 

съхраняват, биха се използвали от незрящите хора); 

f. абонирани са и получават електронно чрез Интернет промените в законодателството. 

 

СБ осигурява форма за работа с текст в свободното време на децата: 

a. Час на приказката за най-малките (3-6 години) – постоянно & целогодишно; 

b. Литературно студио/четене (IV – VIII клас) – за деца с литературни 

таланти/интереси; 

c. Студио по рисуване и модериране; 

d. Подобни студия има и в някои читалищни библиотеки; 

e. Литературни конкурси. 

Съществува текучеството на високо квалифицирани служители поради липса на бюджет – 

за фонд, заплати (Държавата гарантира 360 лева заплата, но читалището (УС) не ги 

осигурява?!) 
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Е. Партньори на БИБЛИОТЕКАТА в сферата на осигуряване на достъп до 

информация и комуникация 

Среда на работа на БИБЛИОТЕКАТА? 

Основните заинтересовани страни (социални групи, организации и институции) от 

предоставяне на услуги от БИБЛИОТЕКАТА в сферата на осигуряване на достъп до 

информация и комуникация: 

1. «Партньори», съвместно с които се предоставят услуги; 

2. «Конкуренти», които предоставят/могат да предоставят подобни услуги за 

същите групи. 

a. Като част от партньори на Б се разпознават без изключение представителите на 

всички основни групи потребители, т.е. разбирането за партньорството се смесва с 

това за потребителство. 

b. По отношение на организациите и институциите, Библиотеката е традиционно място 

за намиране на допълнителна информация и партньорски инициативи. (“Регионална 

библиотека се е наложила като един от основните организатори на различни 

събития, свързани с културния и информационен живот в Търговище”). 

c. Според участниците като традиционно най-силни и активни партньори на 

Библиотеката са неправителствените организации, читалищата, 

информационните центрове и културните институции.  

d. Сред реалните партньори се посочват организации & институции като: 

a. неправителствени организации; 

b. читалища; 

c. Самите библиотеки – междубиблиотечно заемане; 

d. учебни заведения – основно училища; 

e. медии; 

f. културни институции; 

g. хорови и театрални формации; 

h. информационни центрове към различните институции - туристически, 

читалищен и др. 

i. Клубовете на пенсионера ползват библиотеката за подготовка на лекции, 

беседи и викторини, които организират за членовете си.  

j. За някои от РБ – местната власт, областната управа и регионални структури- 

РИОКОЗ. 
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e. Друга група, която се възприема като партньори и се определя като дарители, е тази 

на издателства. Същата е ситуацията и по отношение на организациите, с които Б 

имат търговски взаимоотношения - софтуерните фирми, книгоразпространители, 

които също се определят като партньори. 

f. Сред дарителите определено се разпознава групата на физически лица, които даряват 

собствени книги. 

g.  В по-малка степен може да се разчита на държавната и местна власт при 

организиране на събития и традиционната дейност - “Държавата не е партньор – 

дават 3 млн годишно за фондове + 10% от бюджета”, а е “необходим годишен 

бюджет от 24 млн лева за библиотеките, за да се запълнят огромните празноти на 

Б”. 

h. Регионалното развитие (в ОП РР) се обвързва с достъпа до информация и 

информационното развитие, но само като планиране: “в момента Б са в най-

тежкото състояние, в което могат да бъде поставени. Как да се развива бизнесът 

без достъпа до информация? Но ролята на държавата да бъде определяща”. 

 

Като «конкуренти», които предоставят или могат да предоставят подобни услуги 

за същите групи, участниците изпитаха сериозни затруднения да дефинират кои са такива 

за библиотеките или пък посочваха, че Библиотеката няма конкурент в основната си дейност 

според участниците в групата. Като конкретни такива бяха посочени: 

c. Интернет клубове - Единствено леснодостъпният Интернет се явява причина 

за намаляване на нейната роля като информационен център; 

d. Посочва се също, че библиотеките освен че са партньори, се и конкурират 

помежду си; 

a. Училищните библиотеки – “най-жалките Б в България”; 

e. Информационни центрове; 

a. Пенсионерски клубове; 

b. Частни образователни школи; 

c. книжарниците - човек може да си купи книги; 

d. човек може да си купи книги да си намери по друг начин (назаем, Интернет).  

 

Работа в мрежа 

Изгражда се национална автоматизирана библиотечна информационна мрежа (НАБИМ), 

което е започнало с финансиране от Отворено общество и е насочено към: 
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a. създаване на информационни ресурси в големите библиотеки; 

b. Създаване на електронен каталог в НБ и регионалните библиотеки и качването му в 

Интернет; 

c. Част от библиотеките осъществяват ретро конверсия; 

d. база данни за всички регионални библиотеки. 

 

Работа по проекти (освен тези към Отворено общество): 

a. РЕГИНА – 4 библиотеки с общ каталог (къде какво има) 

b. Проект за ретро конверсия – в момента има електронен масив на литературата 

“Наливането на пари по един проект или програма е нещо временно – трябва да се 

обвържат промените с нормативни уредби”.  
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III. 3. Обсъждане на желаното състояние на БИБЛИОТЕКАТА и възможностите 

за промени в дейността й в сферата на осигуряване и подобряване на достъпа до 

информация и комуникация и постигане на работните приоритети на Програма 

“Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки” 

A. Какво би било добре да се промени в предназначението на БИБЛИОТЕКАТА 

в сферата на осигуряване на достъп до информация и комуникация по отношение 

на…? 

В рамките на дискусията, посветена на визията за бъдещото развитие на библиотеките в 

България, участващите представиха следните идеи за промяната в предназначението на 

БИБЛИОТЕКАТА: 

Превръщането на библиотеките, особено на тези в малките селища (ЧБ), в 

информационни центрове, предлагащи услуги, които излизат извън рамките на традиционното 

разбиране за библиотечна дейност и които осигуряват достъп до необходимата обществена 

информация на всеки член на общността. Очаква се промяната да се реализира не само по 

отношение на вида услуги, но и на начина на тяхното предлагане.  

Регионалната библиотека, от друга страна, няма идентичност на общностен център. 

Различните дейности, чрез които осъществява своята работа, имат ограничен брой и вид целева 

аудитория, които тя определя по-скоро като потребители като ползватели, а не като нейни 

членове и има желание да бъде по-видима и разпознаваема сред тях. Затова могат да се търсят 

възможности за промяна в посока на разширяване на услугите и увеличаване на броя и вида на 

потребителите. Тя възприема себе си  в бъдещото си развитие като източник на (“достоверна”) 

информация и консултативен – информационен център.  

1. Библиотеката е тази, която може да обучава и консултира как да се търси информация в 

Интернет и как да се намира достоверна такава. Консултациите, които библиотеката 

иска да развива, са насочени към различни групи - ученици, възрастни хора, малък и 

стартиращ бизнес. 

2. Освен това, с ресурсите, с които тя разполага, би могла да бъде консултативен 

център за всички по-малки библиотеки на принципа „библиотеки обучават 

библиотеки”.  

Промяната в Б трябва да е насочена от място, съхраняващо информация под формата на 

книжни носители (“склад за книги”) и предоставящо достъп до него в място, осигуряващо 

достъп до информация на различни видове носители основно чрез достъп до и 

използването на възможностите на Интернет, а за ЧБ дори предимно чрез Интернет. 

Едновременно с това Б трябва да се трансфомира на следващото ниво по отношение на 
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използването на информацията като среда за обсъждане (интерпретиране на 

информацията на основата на нейното обсъждане и споделяне на лични мнения и 

позиции по отношение на тази информация).  

Библиотеките и тяхното функциониране като информационни средища (като културен център) 

в рамките на Програмата би трябвало да се трансформират от място за общуване с книгите, към 

място за (осигуряващо възможности за) общуване с други хора, обединени от общи интереси към 

четеното и собственото си развитие.  

Идеите за начина за достигане на тези промени се привиждат на основата на предоставянето 

на свободен достъп до компютри (и друг вид техника) и Интернет да може да се осигурят промени 

в информационни ресурси и да се предоставят интегрирани такива (от каталог до самия текст) чрез 

осигуряване на: 

1. отворен достъп до книгата & информацията въобще; 

2. достъп до информация на всички видове носители; 

3. възможности за достъп до електронен каталог на мрежа от библиотеки и правене на 

електронна заявка от него, различни видове библиотечни справки, междубиблиотечно 

заемане; 

4. достъп чрез Интернет до информацията в електронен формат (дори за художествената 

литература), електронен библиотечен обмен и ползването на информацията от 

Интернет в електронен или печатен формат (разпечатване на информацията). 

Домашните компютри и достъпът до Интернет не само до Б, но и извън нея са сериозна 

възможност за библиотеката в тази посока, затова е необходимо тя “да предложи „жива връзка” със 

знанията и уменията”. Затова модернизирането на библиотеката не се свързва единствено с 

осигуряване на модерна техника за комуникация и достъп до информация. Библиотеката би трябвало 

“да се обърне повече към своите потребители”. Това може да стане с: 

1. по-добро обслужване на основата на предлагане на услуги, ориентирани към 

индивидуалните нужди на потребителите; 

2. индивидуални консултации (за търсене на разлчини видове информация и 

попълване на различни видове документи); 

3. предоставянето на различни обучения (развитие на различни видове 

грамотност); 

4. използване на възможностите на мултимедийното оборудване за обучение и 

развлечение (“дори филми да се прожектират”).  

Б трябва да се развива като обществена Б чрез осигуряване на достъп до обществена 

информация (например Б трябва “да предоставя достъп до еПравителството”).  
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Очаква се промяна и във формата на достъп – от достъп само в Б до достъп при 

потребителя (например чрез доставяне на книги и други библиотечни документи по 

домовете).  

В Б се очакват промени по отношение на библиотекарите. Не е необходимо дори да има 

библиотекар, за да имаш достъп до книгите (когато става въпрос за вземане на книги и 

“вместо с библиотекар – чиновник да се срещнеш с хора, с които може да се общува”). 

Очаква се библиотекарят да активизира потребителите и да систематизира информацията. “... 

добре е да има технически средства за самообслужване на достъпа до информация.”  

Библиотечните работници трябва да са медиатори между библиотеката и 

клиентите, между наличната информация и нуждите от такава на техните потребители. 

Те трябва да бъдат висококвалифицирани, мотивирани и активни с отговаряща на новото 

предназначение на Б компетентност, включваща освен базисната, и  компютърна и езикова 

грамотност, комуникативни умения и умения за предоставяне на услуги. Полезно за 

това ще бъде прилагането на системата за продължаваща квалификация  на работещите в 

библиотечната мрежа.  

 

Б. Промени в предоставянето на услуги в сферата на осигуряване на достъп до 

информация и комуникация и в групите, на които се предоставят тези услуги. 

 

Б-1. Основният принцип при направените предложения бяха разширяване на услугите за 

традиционните потребители на Б:  

1. Основно предложенията бяха насочени към привличането на младите хора за 

ползване на библиотеката. За да стане Библиотеката привлекателна за тях, е 

необходимо да бъдат въведени нетрадиционни, но атрактивни за тях форми. Основен 

положителен ефект от работата с тази група е предоставянето на възможност за 

комуникация - те ще започнат да общуват повече помежду си и ще могат да споделят 

своите познания и умения с други млади хора. Нови услуги за младите хора, които да 

ги “привлекат и задържат” в библиотеката биха били: 

a. Клубове, срещи, състезания и др.; 

b. Програми „Връстници обучават връстници” за работа с техниката и в 

интернет; 

c. Предлагане на традиционни форми на влияние и обучение  в сферата на начина 

на живото и рисковите поведения, но в нетрадиционна среда – ограничаване на 



 37 

злоупотребата с психо-активни вещества, ограничаване на рисковото 

сексуално поведение, справяне с агресията и стреса и т.н. 

2. Младите хора обаче разпознават библиотеката като място, което би им предоставило 

възможности да напуснат селото. Те виждат достъпа до информация, речници, 

чуждоезиково обучение, намиране на работа в чужбина и др., като “изход” от 

досегашния си начин на живот и кръг на общуване, който явно не ги удовлетворява. 

Очакванията на младите потребители бяха най-вече по посока на: 

a.  осигуряване на информация за продължаване на образованието - стипендии, 

програми, проекти в сферата на образованието и пазара на труда; 

b. осигуряване на възможности за дистанционни форми на обучение, 

самообучение и продължаващо обучение, включително улесняване на чуждо 

езиковото обучение; 

c. проверка на резултати без да се ходи до определено място; 

d. възможности за намиране на работа, включително и в чужбина; 

e. предоставяне на възможности за ползването на по-широк кръг от библиотечни 

услуги  би имало ефект и върху “младите хора да имат с какво за запълват 

свободното си време по-смислено”.  

3. Друга група, която се нуждае от допълнителни услуги, е групата на хора с различни 

видове увреждания. Достъпът до информация (особено този в Интернет) в момента е 

ограничен за различни групи хора с увреждания и в тази посока Б би трябвало да се 

променя:   

a. Осигуряване на достъп след осигуряване на технически средства, 

специализирана литература и специализирани обучения за хора със зрителни 

увреждания, книги и софтуер на Брайл, “Програма АВ” и друг софтуер. 

1.    Трябва да се изискват в електронен формат (на файл) книги и учебници като депозит 

в НБ «Кирил и Методий» (МОН имат отношение към учебниците и трябва да ги 

изисват от издателите). Има международни конвенции  за правата на слепите, които 

изискват да се предоставят безвъзмездно книги. 

2. Да се осигури достъп до пресата (само в-к «Култура» и някои други вестници 

предоставят). 

3. Необходим е специален софтуер за регистриране на читателите, за да се гарантира 

нерегламентираното разпространение на книгите. 

4. Трябва да се осигури достъп до софтуер или адаптиране на софтуера за «четене на 

книги», който да осигури скриптовете да съвпаднат (специфични нужди).  

5. Необходим е втори глас, който да чете информацията, в говорещите книги. 
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6. Премахването на съществуващите архитектурни бариери би осигурило пък достъп 

или по-лесен достъп за хора с проблеми в придвижването. 

7. Осигурен библиотечен персонал - консултанти, които да помагат да потребителите, 

имащи специфични информационни и/или образователни нужди. 

 

b. Специфични групи потребители, определени като “хора в неравностойно 

положение”, са социални групи, определени като социално слаби, млади и 

възрастни неграмотни роми, възрастните потребители на Библиотеката, за които 

би трябвало да се повишат възможностите им до достъп до актуална и полезна 

информация чрез обучения за достъп до информация и как да работят с техниката, 

консултиране за предоставяне на специфична информация. 

c. Библиотеката проявява интерес към разширяване на своите групи от потребители 

и да включи в тях стартиращия и малък бизнес, като им предлага консултации 

за разработване на бизнес планове, попълване на административни документи и 

др. По този начин Б ще разширят платените си услуги, потенциален потребител на 

които е бизнесът. Това би довело до: 

a. по-лесен достъп до информация за бизнес проекти, образование, социални 

услуги; 

b. намаляване на времето за вземане на решения и ориентиране на пазара; 

c. вземане на информирани решения за производство и реализация на 

продукцията; 

d. подобряване на възможностите за проучване на чуждия опит и създаване на 

партньорства. 

d. Предоставяне на информация и услуги на професионални групи – земеделие, 

икономика, правни услуги, информация за програми за финансиране, нови 

технологии и др., което би направило Библиотеката  място за срещи на 

професионално ниво за обмен на информация и обединяване на отделните групи и 

за нови идеи за развитие и финансиране на бизнеса; икономически растеж. 

e. Създаване на сайт на библиотеката с възможност за популяризиране на 

селището /реклама, туристически продукти, история/, което ще доведе до 

привличане на гости, туристи, инвестиционни и др. бизнес намерения, идеи, които 

бяха подкрепени както от представителите на местната власт (кметове, заместник-

кметове), така и от местния бизнес. “Установяване на добро партньорство с 

общината за популяризиране на Ценово като туристическа дестинация за селски 

туризъм”. 
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f. По-специфични и обособени предложения бяха: 

a.  “Наличната информация в библиотеката може да се използва за 

подготовка на образователни беседи за млади майки и полезни съвети за 

отглеждането на деца”. 

b. Екран с информация за населеното място.  

 

Б-2. Услуги 

1. Нови и разнообразни книги за всички възрасти 

1. Обогатяване на фонда на библиотеката с биографична информация за хората, 

които са допринесли за развитието на населеното място -> патриотизъм; 

2. Предоставяне на нови (административни) услуги - при осигуряване на достъп до 

Интернет, потребителите си представят, че библиотеката би могла да развие и предостави 

нови или различни услуги като информиране и консултиране относно: 

a. “консултантски услуги за попълване на документи (включително онлайн), 

формуляри към администрацията и пр.”; 

b. консултиране на възрастните хора “при попълване на месечни формуляри 

за лекарства”; 

c. предоставяне на информация за различни сметки и данъци; 

d. предоставяне на информация за промени в законодателството. 

3. От Б се очаква да осъществява “комплексни”/”технически услуги”, свързани с 

нуждите от комуникация - да разполага с необходимата техника и предоставя услуги, 

свързани с набиране, разпечатване, сканиране, озвучаване и съответно получаване и 

изпращане в различен формат и по различни канали информация – факс, e-mail, принтер, 

скенер, мултимедия и др. Ползването им трябва да бъде срещу “регламентирана цена, което 

означава съобразена с предлагането на пазара на тези услуги и ако не по-ниска, то поне да не 

е постоянно растяща”. 

4. Обособяване на обучителни пространства и осигуряване на помощни 

образователни услуги (основно за ученици). 

 В библиотеката да има помощници на децата за учебните им цели /търсене на 

информация, писане на домашни работи и др./; 

 обучение за работа с интернет; 

 самоучители по езици; 

 самоучители за работа със софтуерни продукти и консултанти/съветници за работа 

със софтуерни продукти; 
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 училище за родители със съответна литература; 

 курсове за ограмотяване (четене и писане); 

 встъпително обучение/указания за това как функционира библиотеката и какви са 

правилата за ползване & инструктаж за читателите – да се знае как трябва да 

попълват различните читателски картони. 

5. Обучение на потребителите за работа в/с Интернет, което ще се отрази на това 

обществеността да има достъп до актуална информация. 

 По-възрастните потребители имат интерес да се обучат за работа с компютър и 

Интернет, като казват „този, който ме е научил да чета, ще ме научи и да работя с 

компютър”.  

6. Промените в средата на Б се свързват с промени в услугите, които се предоставят 

като осигуряване на “извън-библиотечни дейности освен самото ползване на книги”: 

a. Клуб “Приятели на книгата”, където да се обсъждат книги и да се 

провеждат дискусии – “литературни четения с участие на писатели, 

представяне на нови книги от самите автори и др. изяви”, “срещи на 

ученици с автори на книги (фентъзи)”, “някакви форми на организирана 

дейност по интереси, подобни на кръжоци или познавателни викторини 

за ученици и конкурси между ученици от различни училища; 

b. Литературен виртуален клуб – литературни дискусии върху прочетена 

книга, автор, лично творчество (форум на децата – оценяван и 

контролиран?!); 

c. Деца в мрежата – как да се ползва Интернет, безопасно сърфиране; 

d. Интернет в образованието – помощ в учебния процес (помощ за решаване 

на учебни задачи). 

7. Форум за различни групи читатели - Клубове в библиотеките за онлайн общуване, 

обсъждане на различни книги, развиване на различни идеи и проекти (проектът може 

дори да е само среща с писател или поет); 

8. Клуб на младите майки и обучение за младите майки – училище за родители; 

9. Специализирани срещи за различните групи професионалисти; 

10. Интернет кафе към библиотеката - „На кафе в Библиотеката” – пример за подход, 

прилаган в САЩ – организиране на неформални тематични срещи – разговори, което 

ще доведе до 

a. Създаване на атмосфера и връзки между гражданите и Библиотеката; 

b. Подобряване на взаимоотношенията в общността. 



 41 

11. Зала за мултимедийна презентация и ежеседмична програма за нея - прожекции на 

филми (видеотека + фонотека) и възможности за обучение в нея. 

12. Разширяване на услугите 

a. Търсене на информация в Интернет; 

b. Междубиблиотечно заемане чрез Интернет (електронен каталог – 

регионалните библиотеки имат такива и електронни носители); 

c. Обмен на информация между библиотеките (сводните каталози) и съответно 

читателите; 

d. Консултиране на читателите как да си намерят конкретно заглавие 

(информация); 

e. Достъп до пресата; 

f. Достъп до информация на хората с нарушено зрение; 

g. повече чуждоезична литература. 

Да се предоставят нови или развият съществуващите видове услуги за основните 

потребители: 

10. деца и ученици - развитие на Б като своеобразен на център за работа с деца (клубове 

по интереси, онлайн общуване), в който децата с помощта на съвременни техники 

ще се научават да обичат четенето („Аз искам да науча моите синове да бъдат 

истински читатели, но за да стане това, не трябва да отричам модерните средства 

за общуване”); 

11. пенсионери, хора в активна възраст, социално слаби & безработни, но основно за 

жителите на по-малките населени места поради това, че там има по-малко 

информация; 

12. хора със специфични потребности – основно разширяване на възможностите за достъп 

до информация на хора с нарушено зрение. 

 

Хората, които използват библиотеката, трябва да имат нужните познания и умения за това, което 

означава, че Б трябва да развива в своите потребители такива. 

Как ще се предоставят такива услуги? 

a. Обновяване на библиотечния фонд, но по-скоро осигуряване на по-щирок 

достъп до наличния такъв в рамките на цялата мрежа от библиотеки или 

търсене на нови форми за осигуряването му (“Б имат страхотен потенциал 

да търсят дарения на книги”.) В същото време “има много книги и други 
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материали, които изобщо не се ползват”, но които изискват ресурси за 

съхраняването им; 

b. Осигуряване на безплатен достъп само за определен вид услуги и хора;  

c. “отпадане на членския внос срещу големи глоби срещу забавяне на връщането 

на книги, но това трябва да се възпита, както къде да се хвърля боклукът”. 

Имайки предвид актуалното състояние на библиотеките, те имат предпоставки за 

промяна по посока на превръщането им в съвременни информационни центрове, но това 

може да стане с освен с осигуряване на технически средства за улесняване на достъпа до 

предлаганите услуги чрез: 

a. създаване на система за наличието на интегрирани информационни ресурси, 

b. промяна в нормативната уредба,  

c. повишаване на квалификацията на работещите в тях.  

Разширяване на услугите и достъпността чрез развитие на професионализма и 

компетентността на служителите ще доведе до: 

a. Повишаване на привлекателността на Библиотеката като надежден, полезен и 

компетентен източник на информация и знания; 

b. Задържане на повече (млади) хора в града, поради нови идеи за бизнес и 

развитие; 

c. Библиотеката би станала привлекателно място за различни хора и те ще имат 

възможност да общуват повече един с друг. 
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В. Основните принципи (писани и/или неписани) за предоставяне на услуги в сферата 

на осигуряване на достъп до информация и комуникация: 

 

1. Въвеждане и/или разширяване на компютъризирано обслужване, което спестява 

времето на читателя и увеличава броя на потребителите, които се обслужват; 

2.  “По-бързо и по-дълго обслужване” чрез въвеждане на принципа на електронното 

обслужване; 

3. Автоматизиране на процеса на получаване на книги от заемната (в РБ) чрез 

специално оборудване; 

4. Предоставяне на услугите при потребителите, а не само в самата Б; 

5. Разширяване на обмена на книги между РБ и ЧБ-и; 

6. Пълно автоматизиране на услугите на библиотеката: чрез Интернет и електрoнния 

каталог, потребителят прави заявка за книга; 

7. Въвеждане и/или разширяване на броя на услугите, които се предоставят от 

доброволци; 

8. Въвеждане на механизми за регулярна обратна връзка между потребителите и 

партньорите, от една стана, и Б от друга; 

9. Обратната връзка служи за оценка на нуждите от квалификация на персонала; 

10. Цените на услугите да бъдат регламентирани, чрез предварително проучване и оценка; 

11. В библиотеките да се привлекат ученици и студенти, които да работят сезонно.    
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Г. Промени в компетентността на БИБЛИОТЕКАТА в сферата на осигуряване на 

достъп до информация и комуникация по отношение на... ? 

 

Г-1. Промени в подходите/начините, които се използват от БИБЛИОТЕКАТА в сферата 

на осигуряване услуги, свързани на достъп до информация и комуникация? 

Наличие на компютърна зала - ако Б е осигурена с компютри и достъп до Интернет, то 

това се очаква да подобри възможностите на библиотеката: 

 Да прави “справки и обзори по различни въпроси, които интересуват читателите” ; 

 Да осигури “автоматизирано обслужване на потребителите” (по-скоро самостоятелно 

такова, т.е. самообслужване от потребителите). 

Според участниците в обсъжданията, необходима е също така промяна и в другите 

елементи на веригата библиотека – потребители. Такива промени би трябвало да се 

търсят в: 

1. Осигуряване на електронен достъп до необходимата информация: 

a. Потребителите желаят достъп до информацията на електронен носител 

(електронни копия на книги), която иначе биха могли да ползват на хартиени 

носители. Това включва книги, периодичен печат, техническа литература, речници 

и др., които биха могли да се ползват и от къщи, чрез електронна читателска 

карта (“Ако си си вкъщи и се води някакъв спор по дадена тема, да можеш 

веднага, чрез личния си компютър, чрез електронния каталог на библиотеката и 

възможността за електронен достъп, да си намериш необходимата 

информация, вместо да се ходи до сградата на библиотеката”). 

b. Осъвременяването на библиотеката не се възприема единствено и само чрез 

оборудване с компютърна и друга техника. За да бъдат по-добре и по-бързо 

обслужени потребителите, е необходим библиотечен софтуер за управление на 

базата данни от читатели и електронен каталог на наличния библиотечен 

фонд. 

2. Нова форма на предоставяне на услугите – “доставяне на услугата” при потребителите, а 

не в самата Б 

1. Разносът на литература по домовете е друг тип услуга, която може да се развие 

например (ако има библиотечен автомобил, то книгите могат да се разнасят с 

него до потребителите или между РБ и ЧБ-и); 
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2. пълното автоматизиране на услугите на библиотеката: чрез Интернет и 

електронния каталог, потребителят прави заявка за книга и тя му се донася 

вкъщи (с опция разносителите да са доброволци, но това не бе ясно 

дефинирано). Обслужването е компютъризирано, спестява времето на читателя 

и може по-голям брой потребители да бъдат обслужени.   

3. Освен достъп до информация, библиотеката е желана като място за прекарване на 

свободното време, научавайки новини и интересна информация. Потребители биха 

искали да имат достъп до съвременни средства за осведомяване – екрани, на които 

да гледат новини или интересна информация за населеното място. 

 

Г-2. Промени в «познанията и уменията» на БИБЛИОТЕКАТА в сферата на 

осигуряване на достъп до информация и комуникация? 

 

1. Необходима е промяна в човешките ресурси чрез повишаване на квалификацията и 

броя на библиотечните работници, което ще доведе до подобряване на работа на 

библиотеката и отговаряне на нуждите на потребителите. 

С развиването на различни дейности/услуги, чрез които библиотеката осигурява и 

финансови ресурси, се очаква в Б да работят повече хора с конкретни умения и 

специфична квалификация. Като такива се посочват: 

 “назначаване на ИКТ специалист, който да подпомага читателите при изготвяне на 

справки и насочване към сайтове” ; 

 включване на студенти и ученици в работата на библиотеката под формата на 

осигуряване на доброволен труд. 

 

2. Промяна в компетентността 

Библиотекарите трябва да станат медиатори/посредници между информацията и гражданите. 

От тях се очаква “да не са просто чиновници, а трябва да имат призвание (вътрешна 

мотивация) за работата си”. Необходимо е също така да се осигури по-добро заплащане за 

работа в библиотеките, за да могат да се привлекат нови хора с по-добра компетентност. 

Трябва да се осигури продължаващо образование на библиотекарите. Очакванията за 

промяна в компетентността включват: 

 “Информационна грамотност” – умения да се търси информация и да се работи 

с база данни; 
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 Комуникативност & комуникативни умения – “Как да общуват с хора” 

(въпреки че според участниците, “това се учи в Института”); 

 Умения за презентиране, представяне на продуктите, които предлагат Б; 

 Умения за предоставяне на услуги на гражданите; 

 Компютърна грамотност - потребителите считат, че е нужно работещите в 

библиотеките да придобият познания и умения за работа с Интернет и 

компютри, а не само сертификат, че са преминали курсове за такава; 

 Ползване на чужди езици като цяло в Б (в РБ екипа да владее няколко основни 

езика) и основно английски. 

4. Нови роли и длъжностни характеристики: 

a. Трябва да има квалифицирани хора – с ИТ специалности Системен 

администратор – поддържане на системата; 

b. библиотечен специалист с познания за достъп до база данни; 

c.  “Смешно е селският библиотекар да обучава хората да ползват компютри”, 

т.е. трябва да се професионализират услугите (“сега библиотекарите са с 

връзки, а не отговарят на изискванията”). 

d. Библиотекарят трябва да бъде активен (посветен на професията), с 

желание за промяна (без това всичко би било теория), но това се отнася до 

гражданска активност (но това е обвързано с материалната стимулация). 

1. По отношение на човешките ресурси се посочва необходимостта от механизми за 

регулярна обратна връзка между потребителите и партньорите, от една стана, и Б 

от друга. Обратната връзка трябва да служи за оценка на нуждите от квалификация на 

персонала. 
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Д. Технологиите на БИБЛИОТЕКАТА в сферата на осигуряване на достъп до 

информация и комуникация. 

a. Промяна на интериора на библиотеката – “Библиотеката трябва да стане по-уютно 

и привлекателно място”. Необходимо е да се търси по-голяма атрактивност на средата – 

по-уютна атмосфера, за да могат да се привлекат повече потребители, които да общуват в 

и за библиотеката. Това би могло да се постигне чрез:  

-  “Библиотеката да стане по-голяма”, с по-големи пространства, по-голяма читалня, с 

повече зали със специфично предназначение; 

- “Ново пространство за самата библиотечна дейност” – обособяване на помещение 

с необходимото оборудване за оценяване от библиотечните служители на 

новозакупени и доставени продукти /книги, видео, аудио, игри, мултимедийни 

продукти/; 

- “Подобрен интериор и екстериор”, включващ ново/различно обзавеждане или с “по-

нови мебели”; 

- Осигуряване на отопление през зимните месеци; 

- Климатизация на помещенията, в които потребителите ползват компютри; 

- Повече индивидуални работни места за ползвателите на библиотеката. 

b. Реорганизация на средата съобразно възрастта на читателите - кътове за кафе и игра; 

- “Възрастните” - потребители биха искали обособяване на детски кът, а децата - 

потребители искат промяна основно в интериора на библиотеката. Представата им е 

за голямо, светло, “шарено” място, оборудвано с врати с фотоклетки, климатици, нови 

мебели в читателския кът за деца и въобще по-приветливо за посещаване място. 

c. Разширяване на вида на носителите на информация: 

a. Да се обособят раздели към библиотеката, освен книжния като фонотека, 

видеотека, произведения на изкуството, мултимедия; 

b. Книгите да бъдат качени на електронен носител. 

d. Създаване на сайт на библиотеката с каталог на книгите в интернет - който ще 

доведе развитие и възможности за икономически растеж, чрез по-широк достъп до 

информационни технологии. Изтъкнаха,че за това ще са им необходими специалисти по 

ИТ, хора владеещи чужди езици и хора, занимаващи се с реклама и изработване на 

сайтове. 

e. Въвеждането на нови информационни технологии в Библиотеката ще доведе до: 
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a. Библиотеката е търсена институция, задоволяваща потребностите от актуална и бърза 

информация за различни групи потребители; 

b. Увеличаване на потребителите; 

c. Превръщане на Библиотеката в посещавано, приятно място за общността.  

 



 Фондация за общностно развитие ФОРА 

Доклад обществени обсъждания. Проект Глобални библиотеки, август, 2008  
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Е. Какво би било добре да се промени в средата, в която работи БИБЛИОТЕКАТА 

по отношение на...? 

1. Основните заинтересовани страни (социални групи, ораганизации и институции) 

от предоставяне на услуги от БИБЛИОТЕКАТА в сферата на осигуряване на 

достъп до информация и комуникация; 

2. Нейните «партньори», съвместно с които (ако би било добре да има такива) се 

предоставят услуги? 

 

Промяната в Б – предполага гражданска активност от страна на общността - “Б като 

обществена институция може ли сама да постигне тези промени? В каква среда 

работи? Нови партньори?” 

Държавните институции – трябва да подкрепят Б и библиотекарите. 

Бизнесът има интерес от грамотни и образовани хора и може да дарява периодична 

литература. 

Освен това Бизнесът може да бъде потребител – зала, модерно оборудване, която може да 

се ползва. 

Всеки, който иска да предостави информация за себе си, да я предостави в Б на различен 

носител и форма. 

Необходимо е и привличането в тяхната дейност на държавните институции, на бизнеса 

чрез идентифициране на неговия интерес, НПО сектора и организации за информация. 

Необходим е Закон за обществените библиотеки и лобиране за такъв закон. 

 

 

 

 

 

 


