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I. Основни изводи  

 

1.1. Пълнолетно население (целева група 18 и повече години) 
 

Информационни източници и потребности 

 

 Пълнолетното население на страната разчита предимно на традиционни 

информационни източници. Най-популярният е телевизията, следван от 

близките, вестниците и интернет. Библиотеките не се възприемат като 

информационен канал, а по-скоро като място за прекарване на свободното 

време. 

 

 Основните информационни потребности се свеждат до новини за актуални 

събития, здраве и здравословен начин на живот, трудов пазар.  

 

Ползване на компютърна техника и интернет 

 

 Основната функция на компютъра е работата с интернет. 

 

 Интернет се ползва най-често вкъщи. Библиотеките са непопулярни като място 

за достъп до световната мрежа. 

 

 Интернет се използва основно за комуникация през Skype и електронна поща, 

като канал за достъп до онлайн новини, вестници и списания, за търсене на 

информация, свързана с работата, при избора на стоки и услуги, по здравни 

въпроси, за ползване на Facebook. За по-добър ефект от Програмата е 

препоръчително библиотекарите да бъдат обучени да подпомагат ползвателите 

в тези конкретни дейности.  

 

 Глобалната мрежа все още не е достатъчно разработена като инструмент за 

достъп до администрацията, банковите институции, образователната система. 

 

 Както по отношение на компютърните умения, така и при възможностите за 

ползване на интернет, потребителите си поставят сравнително високи оценки. 

Следователно, познанията на библиотекарите в целевите библиотеки трябва да 

надхвърлят базовите в тази област, ако искат да бъдат от полза за 

посетителите. 
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Ползване на обществени библиотеки. Имидж на библиотеките и служителите 

 

 Обществените библиотеки не се радват на особен интерес от страна на 

населението. Въпреки че близо 2/3 от хората над 18 години някога са се 

възползвали от услугите им, повече от половината от тях признават, че влизат в 

обществена библиотека по-рядко от веднъж на 2 години. Делът на 

посетителите на обществени библиотеки е най-малък сред столичани. 

 

 Основната причина библиотеките да не се използват е липсата на осъзната 

потребност от техните услуги. Необходимо е да се подпомага активно процеса 

на превръщане на библиотеките в част от обмена на информация, а не в крайна 

спирка (ако никаква друга възможност не е налична), чрез подходяща 

мотивация на библиотечните служители и установяване на отношения на 

сътрудничество с местната власт. 

 

 Посетителите на обществените библиотеки ползват основно традиционните 

услуги - повече от половината заемат книги и периодични издания за вкъщи, а 

всеки четвърти чете на място. 

 

 Удовлетвореността на потребителите от ползваните в библиотеките услуги е 

висока. Неблагоприятни са оценките за техническата и материалната база. 

 

 Да се посещава библиотека все още е престижно - факт, който, при постигането 

на определени условия в библиотеките, може да бъде трансформиран в реални 

потребители.  

 

 В съзнанието на хората „библиотека” се свързва еднозначно с „книга” и 

„четене”.  

 

 Липсва връзка между понятията „библиотека” и „компютър/ интернет”. Това 

ще затрудни изпълнението на целите на Програмата, поради факта, че хората 

не очакват да ползват подобно оборудване в библиотека. Тъй като е 

невъзможно да достигне информация до всеки човек, при обученията на 

библиотечните служители е важно да се наблегне на тяхната роля и на 

потенциала на местната общност за популяризиране на новите възможности на 

библиотеките.  

 

 Налице е тревожна тенденция - колкото по-млади са хората, толкова по-

негативно са настроени към библиотеките. Това е индикация за промяна в 

имиджа на библиотеките – увреждане, което може да се окаже трайно, ако 

няма спешно „преразглеждане” на отношението и подкрепата на местната и 

централна власт към този обществен сектор, както и постоянни, координирани 
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усилия от страна на самите библиотечните служители, местните организации и 

общността, като цяло. 

 

 Библиотекарите са съумели да изградят стабилен положителен образ сред 

населението. Колкото по-редовен е контактът на потребителите със служите-

лите, толкова по-благоприятен е образът на библиотекаря. Хората, които не са 

посещавали библиотека също са позитивно настроени. Подобен имидж е израз 

на доверието на хората към библиотечните служители и е добра предпоставка 

за привличане на потребители в библиотеките. В този смисъл, от особена 

важност е насърчаването и подпомагането на библиотекарите да популяризират 

възможностите, предоставени от Програмата, да контактуват с потребителите и 

да ги приобщават към своята „мисия” за превръщане на библиотеката в 

информационно-комуникационен център. 

 

 Няма особена потребност от информация за услугите, предоставяни от 

библиотеките, което означава или незаинтересованост от страна на 

потребителите, или субективно усещане за достатъчно познания в тази област. 

И в двата случая, са необходими усилия потребителите да разберат, че в 

библиотеките се случва нещо ново, интересно и различно. Това е трудоемка и 

скъпа задача, в която трябва да участват всички заинтересовани страни, 

включително институциите в лицето на Министерството на културата и 

общините. 

 

Разпознаваемост на програмата 

 

 Програма „Глоб@лни библиотеки - България” все още не е особено 

разпознаваема – 11% са чували за Програмата, а 13% - за основния донор - 

Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” . 

 

1.2. Целева група 7-11 години 
 

Свободно време на децата. Ползване на компютър и интернет 

 

 Децата не прекарват свободното си време след училище разнообразно и 

активно. Ограничават се средно до гледане на телевизия, излизане с приятели, 

писане на домашни и ползване на компютър и интернет. Един от трима заявява, 

че в свободното си време чете книги. Делът на четящите книги сред групата на 

11-18 годишните е с 10 процентни пункта по-нисък от аналогичния дял в групата 

на по-малките. 
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 С нарастване на възрастта, делът на четящите намалява, докато делът на 

ползващите компютър се увеличава. Компютърът се превръща в по-популярна и 

в предпочитана форма за забавление и задоволяване на информационни 

потребности.   

 

 С компютърни устройства боравят почти всички от по-голямата възрастова 

група и близо три четвърти от по-малките. Ако стимулът за децата да 

посещават библиотеките ще е достъп до компютърно оборудване, интернет и 

програми, които те не притежават у дома, то от изключителна важност е 

служителите в библиотеките да са добре обучени за работа с конкретните 

софтуерни приложения. Удачно би било да се насърчи и обучението на деца от 

деца (например, чрез „назначаване” на помощници). 

 

 Повечето младежи имат базови компютърни познания, затова ако се провеждат 

обучения за потребители в библиотеките, те трябва да са съобразени с това 

условие – да бъдат разделени както на теми, така и на нива, за да се постигне 

по-висока полезност и възможно най-голям обхват. 

 

Ползване на обществени библиотеки. Имидж на библиотеките и служителите 

 

 47% от 7-10 годишните и 30% от 11-18 годишните никога не са посещавали 

обществена библиотека.  

 

 Колкото по-големи стават децата, толкова по-рядко търсят услугите на 

обществените библиотеки. Би било удачно да се насърчават усилията на 

родителите, чрез подходящо сътрудничество с училищата, да покажат на 

децата си най-близката библиотека. Така самите деца ще имат възможност да 

вземат оборудването на разположение в библиотеката. 

 

 На фона на децата от страната, за софиянчетата сякаш институцията 

„обществена библиотека” не съществува - едва едно от всеки пет деца от 

столицата е влизало в обществена библиотека. Те са и най-скептични по 

отношение книгите и четенето. Необходимо е да бъдат положени специални 

усилия децата в столицата да бъдат „запознати” с библиотеките, преди да им 

се предложат каквито и да било други стимули за по-редовно посещение.       

 

 Причините на децата да не посещават библиотеки са сходни с тези на 

възрастните – нямат нужда. Следователно, наблюдава се не тенденциозно 

поведение на младото поколение, а обща обществена нагласа към 

институцията. 
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 Като цяло децата са удовлетворени от посещенията си в обществените 

библиотеки. 

 

 И децата, както възрастните, свързват библиотеката основно с книгите.  

 

 Към момента понятието „библиотека” не е натоварено с емоционален заряд в 

представите на младежите, но са налице предпоставки за развитие и 

обогатяване на положителния образ на институцията, особено, ако се положат 

усилия за модернизирането й.  

 

 Приблизително 2/3 от 11-18 годишните се обединяват около представата, че 

библиотеките са старомодни, непопулярни и скучни места за прекарване на 

времето. Около 60% смятат, че библиотеките не предлагат разнообразни 

услуги, че оборудването вътре е остаряло, че не са средище на обществен 

живот, че не са места за общуване с други хора. С нарастването на възрастта, 

нараства и негативизма по отношение на библиотеките. 

 

 И децата, както и възрастните, ползват само традиционните функции на 

библиотеката – основно заемане на книги.  

 

 Мнението на децата за библиотекарите е позитивно, особено на най-малките. 

Те са най-категорични във виждането, че библиотекарите са хора, които 

харесват работата си и са й отдадени. В много голяма степен ги възприемат 

като усмихнати и учтиви лица, готови да окажат необходимата помощ на 

посетителите. 

 

 От гледна точка на факта, че началният период на образование е времето за 

формиране на отношение към четенето, книгите и тяхното ползване, децата 

трябва да бъдат запознати от ранна възраст, напълно целенасочено, с 

функциите на библиотеката и възможностите, които тя предлага. Това може да 

се постигне чрез организирани посещения, което предполага установяване на 

отношения на сътрудничество между библиотеките и училищата.  

 

 Над две трети от младежите заявяват готовност да се включат в конкретни 

обучителни курсове или консултации, предлагани в обществените библиотеки. 

Интерес представлява придобиването на способности за развиване на теми и 

писане на самостоятелни текстове, на презентационни умения, обогатяване на 

познанията за търсене на информация в глобалната мрежа. Висок интерес 

предизвикват и обучения за ползване на електронни каталози и бази данни, 

както и консултации във връзка с MS Office.  
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II. Методически бележки 

 

2.1. Обща информация за проекта 
 

Стратегическата цел на Програма „Глоб@лни библиотеки - България” е да предостави 

лесен и равнопоставен достъп до информация, знание, комуникация и електронни 

услуги в обществените библиотеки чрез безплатно ползване на интернет и други 

информационни и комуникационни технологии, с цел подпомагане на интеграцията на 

българските граждани в информационното общество, подобряване на качеството им 

на живот и насърчаване на гражданския сектор. 

 

През октомври 2009 г. и през юни 2010 г. в програмата са включени общо 807 

библиотеки - съответно 455 на Етап 2009 и 352 – на Етап 2010, на които поетапно се 

осигуряват достъп до интернет и компютърно оборудване за посетители. Към момента 

на провеждане на проучването е стартирала доставката на оборудване за целеви 

библиотеки от Етап 2009. 

 

Важен елемент за реализацията на програмата е прилагането на системата за текуща 

оценка на напредъка и резултатите и за проследяване на заложените показатели за 

успех, описана в Рамката за планиране и оценка на въздействието (РПОВ). Настоящият 

проект за оценка на въздействието е базиран върху нея и представлява „нулево 

измерване”, т.е. получените резултати ще бъдат възприети като базови. Целта на 

проекта е да бъдат измерени стойностите на индикаторите по РПОВ в началото на 

изпълнение на програмата чрез набиране на обективна информация за: 

 текущото състояние, дейности и потребители на целевите библиотеки; 

 необходимостта от информация и обучение на пълнолетните граждани (над 18 

г.); използването на компютри, интернет и библиотечни услуги от пълнолетните 

граждани (над 18 г.); 

 свободно време и образователни нужди на младежите (7-18 г.); използване на 

компютри, интернет и библиотечни услуги от младежите (7-18 г.). 

 

Базовото проучване е съставено от няколко елемента, изпълнявани паралелно: 

 проучване сред целевите библиотеки 

 национално представително проучване сред лица на възраст между 7 и 18 

години и над 18 години; 

 фокус – групи. 

 

Предмет на настоящия анализ е националното представително проучване сред лица 

на възраст между 7 и 18 години и над 18 години. 
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Методологията за провеждане на изследванията е описана подробно по-долу.  

 

2.2. Описание на изследването сред пълнолетното население 
 

Проучването е осъществено в периода 16.11-29.11.2010 г. сред постоянното население 

на страната на възраст над 18 години. За набиране на информацията е използван 

методът „пряко (face-to-face) стандартизирано интервю в дома на респондента”. 

 

За целите на изследването е изработена национална, двустепенна гнездова извадка с 

размер n=1000 души (общо 125 гнезда – 89 в градовете и 36 в селата, 8 души във всяко 

гнездо, 91 населени места). Извадката е модифицирана, като, според изискването на 

Възложителя, са включени възможно най-много населени места, в които са 

позиционирани целевите библиотеки. Подборът на респондентите е осъществен по 

метода на Лесли Киш “Last Birthday”. В проучването участва само едно лице от всяко 

попаднало в извадката домакинство. Интервюирани са общо 1003 души от целевата 

съвкупност. 

 

Изследването е представително за съвкупността от 6 287 653 души на възраст над 18 

години (по данни на Националния статистически институт към 31.12.2009 г.). Това 

означава, че на 1% от извадката отговарят приблизително 62 876 души. Таблица 1 

съдържа данни за големината на групите в генералната съвкупност по пол, възраст и 

тип населено място. 

 

Таблица 1. 

Целева група (население над 18 години) по пол, възрастови групи и тип населено място 

Тип нас. 
място 

Пол 
Възрастова група 

18-29 г. 30-39 г. 40-49 г. 50-59 г. над 60 г. Общо 

град 

мъж 474 049 437 968 378 808 365 193 464 491 2 120 509 

жена  460 589 432 293 396 074 413 047 654 696 2 356 699 

общо град 934 638 870 261 774 882 778 240 1 119 187 4 477 208 

село 

мъж 151 923 139 482 141 088 143 578 307 368 883 439 

жена  133 569 122 538 123 401 138 305 409 194 927 007 

общо село 285 492 262 020 264 489 281 883 716 562 1 810 446 

общо 

мъж 625 971 577 450 519 896 508 771 771 859 3 003 947 

жена  594 158 554 831 519 475 551 352 1 063 890 3 283 706 

общо  1 220 129 1 132 281 1 039 371 1 060 123 1 835 749 6 287 653 

 

Размерът на грешката за различни относителни дялове, при генерална съвкупност от 

6 287 653 лица на възраст над 18 години и гаранционна вероятност 95%, е представена 

в таблица 2.  
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Таблица 2. 

Размер на грешката за избрани относителни дялове 

Относителен дял Грешка (в %) Доверителен интервал 

5-процентен дял ±1,4 от 3,6% до 6,4% 

10-процентен дял ±1,9 от 8,1% до 11,9% 

15-процентен дял ±2,2 от 12,8% до 17,2% 

30-процентен дял ±2,8 от 27,2% до 32,8% 

50-процентен дял ±3,1 от 46,9% до 53,1% 

 

2.3. Описание на изследването сред младежите (лица на възраст 7-18 г.) 
 

Проучването е осъществено в периода 16.11-29.11.2010 г. сред постоянното население 

на страната на възраст от 7 до 18 години. Изследването обхваща две подсъвкупности – 

лица на възраст от 7 до 10 г. и лица на възраст от 11 до 18 г. Двете групи са 

изследвани чрез различни въпросници (отчитайки различията в уменията за разбиране 

и образователните нива), като част от индикаторите в двата въпросника са еднакви, с 

цел постигане на сравнимост на резултатите. За набиране на информацията е 

използван методът „пряко (face-to-face) стандартизирано интервю в дома на 

респондента”.  

 

Използвана е национална, двустепенна гнездова извадка с размер n=875 души (125 

гнезда – 89 в градовете и 36 в селата, 7 души във всяко гнездо, 91 населени места). 

Извадката е модифицирана, като, според изискването на Възложителя, са включени 

възможно най-много населени места, в които са позиционирани целевите библиотеки. 

Подборът на респондентите е осъществен по метода на Лесли Киш “Last Birthday”. В 

проучването участва само едно лице от всяко попаднало в извадката домакинство. 

Интервюирани са общо 881 души от целевата съвкупност (274 деца на възраст 7-10 г. и 

607 деца на възраст 11-18 г.). 

 

Изследването е представително за съвкупността от 787 229 души на възраст 7-18 

години (по данни на Националния статистически институт към 31.12.2009 г.). Това 

означава, че на 1% от извадката отговарят приблизително 7 872 души. Таблица 3 

съдържа данни за големината на групите в генералната съвкупност по пол, възраст и 

тип населено място. 
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Таблица 3. 

Целева група (население над 18 години) по пол, възрастови групи и тип населено място 

Тип нас. 
място 

Пол 
Възрастова група 

7-10 г. 11-14 г. 15-18 г. Общо 

град 

мъж 73 126 92 415 121 559 287 100 

жена  69 096 87 873 116 464 273 433 

общо град 142 222 180 288 238 023 560 533 

село 

мъж 28 959 38 669 49 415 117 043 

жена  27 390 36 559 45 704 109 653 

общо село 56 349 45 704 95 119 226 696 

общо 

мъж 102 085 131 084 170 974 404 143 

жена  96 486 124 432 162 168 383 086 

общо  198 571 255 516 333 142 787 229 

 

Размерът на грешката за различни относителни дялове, при генерална съвкупност от 

787 229 лица на възраст 7-18 години и гаранционна вероятност 95%, е представена в 

таблица 4.  

Таблица 4. 
Размер на грешката за избрани относителни дялове 

Относителен дял Грешка (в %) Доверителен интервал 

5-процентен дял ±1,4 от 3,6% до 6,4% 

10-процентен дял ±2,0 от 8,0% до 12,0% 

15-процентен дял ±2,4 от 12,6% до 17,4% 

30-процентен дял ±3,0 от 27,0% до 33,0% 

50-процентен дял ±3,3 от 46,7% до 53,3% 
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III. Информационни нужди и информационни канали 

 

Пълнолетното население на страната разчита предимно на традиционни 

информационни източници. Средният брой на ползвани канали за получаване на 

информация е четири. Най-популярният сред тях е телевизията – той е предпочитан от 

80 на сто от българите (граф.1). Подобно наблюдение не е изненадващо, предвид 

факта, че телевизията е не само най-масовата медия, но и комуникационен канал с 

висока ефективност, чието потребление изисква от реципиентите минимални усилия. 

Телевизията е и източникът, който най-лесно задоволява основните информационни 

нужди на хората - осведомяването за актуални новини и събития от различно естество.   

 

Графика 1. 
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Кои от следните неща правите, когато търсите 
информация?

 
База: население 18 +; N= 998 души 

 

За нещата, която не може да научи от телевизията, българинът обича да пита 

роднините, приятелите и колегите си. Седем от десет души се обръщат към близък, 

когато имат нужда от осведомяване по определен въпрос.  

 

Печатните медии са малко по-използвани за набавяне на информация от интернет, 

който се нарежда на четвърто място по популярност (разликата между дяловете е в 

рамките на статистическата грешка). Вероятно това се дължи на факта, че достъпът 

до вестници и списания е сравнително лесен, докато не във всеки дом има компютър с 

интернет. По данни на Националния статистически институт в 33% от домакинствата 

има достъп до световната мрежа1.  

 

Библиотеките са най-рядко използвания информационен канал сред изброените (25%). 

                                            
1 Източник: НСИ, 2010 г., http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=17&a1=2405&a2=2406&a3=2407#cont 

http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=17&a1=2405&a2=2406&a3=2407#cont
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Разглеждайки интензитета, с който се използват фаворизираните информационни 

източници, прави впечатление, че около 60 на сто от ползващите интернет влизат в 

мрежата ежедневно, а всеки четвърти се сърфира из уеб пространстовото поне 

веднъж седмично. Само честотата на ползване на телевизионните медии като 

източник на информация е по-висока от тази на интернет, което позволява да се 

твърди, че веднъж придобили умения да ползват възможностите на www, хората се 

възползват от функционалностите й изключително често.  

 

Интензитетът на потребление е сравнително нисък – 38% от ползващите библиотеките 

като източник на информация споделят, че търсят сведения там поне един път 

месечно (аналогичната стойност за останалите източници варира между 60 и 90%). 

Вероятно, библиотеките не се възприемат като информационен канал, а по-скоро като 

място за прекарване на свободното време. Впечатляващ е фактът, че 25% от същата 

група признават, че никога не ползват информационните ресурси, предлагани в 

библиотеките. Възможно е посочването на библиотеката като източник за част от 

респондентите да е социално желан отговор – престижен и достоен за признание в 

очите на останалите, а реалното им поведение да е далеч по-различно. 

 

Трите основни информационни потребности на населението са свързани с новостите 

около различните обществени сфери (65%), информация за здравето и здравословния 

начин на живот (57%) и данни за трудовия пазар (38%, граф.2). 

 

Графика 2 
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От информация в каква област обикновено имате 
нужда?

 
База: население 18 +; N= 998 души 

 

За по-възрастното население особен интерес представлява здравната информация. Би 

било от полза, при обучението на библиотекарите по Програмата да бъде разгледан и 

въпросът за възможностите за предоставяне на качествена и достоверна здравна 

информация, както и списък с информационни сайтове от този тип. 
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IV. Ролята на компютъра в ежедневието. Необходимост от обучения 

 

4.1. Компютърът в ежедневието 
 

Данните от проучването показват, че компютърът безспорно е навлязъл в живота на 

българина. В зависимост от честотата на ползване на този тип техника, може да бъде 

очертана „линия на активността”, която обособява две групи потребители – активно 

ползващи (всеки ден или през ден - около 50 на сто от населението) и неползващи 

компютри (43%). Линията по същество представлява процеса на придобиване на 

умения за работа с компютър, след чието приключване компютърът се превръща в 

неизменна част от ежедневието.    

 

Графика 3. 
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Честота на ползване на компютър

 
База: население 18 +; N= 1003 души 

 

Резултатите разкриват интересна зависимост между възрастта и употребата на 

компютър. Както ще стане ясно по-нататък в изложението, при децата (между 7 и 18 

г.) с нарастване на възрастта, честотата на ползване на компютър се увеличава, 

докато при пълнолетното население е налице обратната зависимост. Най-висок е 

делът на активните потребители в най-ниската възрастова група (18-29 г.) - 85 на сто, 

като делът прогресивно намалява до 41% при лицата на възраст 50-59 г. и достига до 

10% при хората над 60 г. Подобна силна зависимост между възраст и ползване на 

компютри е логична, тъй като младите не само са по-податливи на изкушенията на 

модерните технологии в ежедневието, но и преминават редица задължителни 

компютърни обучения в училище, в университета, а по-късно и на работното място, за 

разлика от по-възрастното население.  
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Аналогична е зависимостта между интензитета на компютърно потребление и 

образователното равнище. Тук е валидно правилото, че колкото по-образован е човек, 

толкова по-често ползва компютър в ежедневието си. Изследването показва, че 95% от 

учащите, както и работещите на по-високи длъжности, използват компютър 

непрекъснато.  

 

Линията на активността, за която стана въпрос по-рано, разделяща потребителите на 

два полюса - интензивно употребяващи компютри в ежедневието си и неползващи, е 

видна във всички демографски профили. Наличието й може да бъде обяснено, от една 

страна, с липсата на компютърна грамотност, а от друга – с недостиг на средства за 

закупуване на техника. До подобно заключение води и наблюдаваната зависимост 

между месечния доход на населението и честотата на работа с компютър. 92% от 

хората с личен месечен доход под 200 лв. никога не използват компютър. Този дял 

намалява пропорционално на размера на заплатата и достига до 9% при хората с 

месечен доход над 1500 лв. (88% от представителите на групата работят с компютър 

всеки ден). От тази гледна точка, ролята на Програма „Глоб@лни библиотеки” е 

изключително важна, особено за хората с ограничени доходи, които нямат 

финансовата възможност да ползват компютър. 

 

Почти всички пълнолетни граждани, които вече ползват компютри (83 на сто), 

заявяват, че обикновено работят на личния или семеен компютър у дома. Доста по-

малко са тези, чийто основен компютър е на работното място – 13%. Всички останали 

места за ползване са непривлекателни за потребителите (общо 4%). Може да се 

заключи, че ако естеството на професията не изисква работа с компютър или 

семейството не може да си позволи да си купи, индивидът може да бъде изолиран от 

достъпа и потреблението на ИКТ като цяло.  

 

Компютърното оборудване на библиотеките (там, където е налично) се ползва едва от 

0,2% от PC-юзърите изобщо. Вероятна причина за това може би е слабата популярност 

на библиотеката като място с компютърна техника за безплатно ползване. В този 

смисъл, информационно-комуникационните дейности и особено активната работа на 

библиотечните служители на място в конкретните населени места, биха повишили 

значително ефективността и въздействието на Програмата. 

 

4.2. Компютърна грамотност, необходимост от обучение 
 

Проучването дава информация и за самооценките за компютърната грамотност на 

потребителите. Тези резултати, обаче, следва да се интерпретират с повишено 

внимание, тъй като са в голяма степен субективни и базирани на различни собствени 

критерии, обособени в рамките на понятието „умения за работа на компютър”. Те по-
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скоро дават представа за усещането на хората за личните им възможности в тази 

област.  

 

Средната оценка на компютърната грамотност на населението е добър - 4,10 (по 

шестобалната система, където 2 е слаб, а 6 – отличен). Такава оценка си поставят 39% 

от ползващите компютри, всеки пети оценява уменията си като много добри, а всеки 

десети – като отлични (граф.4).  

Графика 4. 
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База: население 18 +, ползващи компютри; N= 549 души 

 

Голяма част от ползвателите на компютри са самоуки (70%). Всеки четвърти се е 

ограмотявал на работното си място, а 23 на сто - в учебните заведения - тоест там, 

където познанията в тази област са почти задължителни. Специални курсове са 

посещавали 21% от ползвателите на компютърна техника. Библиотеката е непопулярна, 

освен като информационен източник, и като място за придобиване на компютърни 

умения – посочена е едва от 2%. Подобен факт към момента обаче не е учудващ, тъй 

като, както ще стане ясно по-долу в изложението, тя не се възприема като 

многоаспектен център на знанието, който може да осигури разнообразни услуги, 

включително обучение, а като място за заемане, четене и съхраняване на книги. 

 

Макар да няма сериозни различия в самооценките за компютърната грамотност по 

социално-демографски групи, е интересно да се спомене, че най-висока оценка си 

поставят хората в областните градове, групите на учащите, работещите на ръководни 

позиции, както и хората с по-високо образование. Това наблюдение не е изненадващо, 

тъй като средата, в която живеят и се развиват тези групи изисква притежаването на 

такива умения. 

 

Прави впечатление, че различията в самооценката по възраст са незначителни, което 

показва, че тенденциите в областта на технологиите и високите изисквания, които те 

поставят, стимулират развитието, независимо от или въпреки възрастта.  
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Населението не само оценява високо компютърните си умения, но е и доста скептично 

настроено към възможностите за подобряването им (или придобиването им). Общо 51% 

смятат, че нямат нужда от обучение (обобщени отговори „по-скоро не” и „категорично 

не”). По-интересен е фактът, че най-голям „противник” на обученията е групата на 

неползващите компютър (63% от тях). Най-склонни да се усъвършенстват са 

неактивните и активните ползватели, съответно 73% и 54% (табл.5).  

 

Таблица 5.  

 Необходимост от обучение според активността на ползване на компютри 

Активност на ползване на компютри 

Необходимост от подоб-
ряване (или придобиване) на 

компютърните умения общо 

да не 
не мога да 
преценя 

активни ползватели (всеки ден/ през ден) 54,0% 42,5% 3,6% 100,0% 

неактивни ползватели (1 път седм./ по-рядко) 72,5% 23,5% 3,9% 100,0% 

неползващи компютър (в посл.година/ изобщо) 17,4% 62,9% 19,6% 100,0% 

общо 38,6% 50,6% 10,8% 100,0% 

 

По отношение на споделилите, че се нуждаят от обучение се наблюдава интересна 

зависимост – колкото по-заможно е домакинството на един човек, толкова по-склонен 

е той да посещава курс по компютърна грамотност. От една страна, това може да 

означава, че хората с по-скромни възможности се ограничават, поради липса на 

средства. От друга страна, тези с по-високи доходи, вероятно, са на длъжности, за 

които изискванията са завишени и подобен курс би повишил ефективността на 

работата им. Тази хипотеза се потвърждава от дела на лицата на ръководни позиции, 

които смятат, че подобно обучение би им било полезно – цели 60%. Младите (под 39 г.) 

също са по-склонни да преминат такъв курс. При тях важна роля играе фактът, че 

професионалната реализация задължително е обвързана с компютърна грамотност, 

надвишаваща базовото ниво. Почти половината от безработните също споделят, че 

имат нужда от подобно обучение, вероятно като начин за повишаване на собствената 

им конкурентоспособност на пазара на труда.  

 

Разнообразието на групите, за които подобен тип курсове представляват интерес е 

показателно за потенциала на библиотеката като обучителен и информационен 

център, обслужващ голям набор от потребители. Важно изискване, обаче, е 

потенциалните ползватели да научат, че такива възможности съществуват. 

По отношение на конкретните дейности, които хората извършват на компютър, най-

висока оценка се поставя на уменията свързани с интернет (боравене с електронна 

поща, търсене на информация в сайтове, браузване в мрежата и онлайн търсачките) и 

на общите компютърни умения (като използване на мишка, принтиране и т.н.). Най-

ниско потребителите оценяват способността си за създаване на уеб страници и за 

ползване на онлайн бази данни.  
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V. Ролята на интернет в ежедневието. Необходимост от обучение 

 

5.1. Интернет в ежедневието 
 

Отчитайки огромното сходство в резултатите по отношение на потреблението на 

интернет и ползването на компютър, може да се заключи, че в голяма степен двете 

дейности се припокриват в съзнанието на хората. Почти еквивалентните данни по 

всички индикатори позволяват да се твърди, че всъщност основната функция на 

компютъра е работата с интернет. И тук се наблюдават същите ясно обособени групи - 

активно ползващи (всеки ден и няколко пъти седмично - 49 на сто от населението) и 

неползващи интернет (по-рядко от един път седмично и неползващи - 46%, граф.5), 

видими в разпределенията по всички демографски характеристики. 

 

Графика 5. 
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База: население 18 +; N= 1003 души 

 

Налице са няколко силно изразени закономерности по социално-демографски 

характеристики. С нарастване на възрастта, делът на интернет потребителите 

намалява значително. Обратна зависимост се наблюдава по отношение на 

образованието - най-активните интернет юзъри са сред най-образованите групи. 

Ползването на компютри и интернет, очевидно, е силно застъпено в съвременните 

образователни програми (98% от учащите ползват уеб пространството), както и в 

работата на служители на по-високи длъжности (86% от групата ползват интернет). 

Интернет навлиза „лавинообразно” в ежедневието на българина чрез училището, 

работата, медиите и изобщо всяка сфера на обществено-икономическия живот.  
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Другата силна закономерност се забелязва по отношение на доходите и интензитета на 

интернет потребление. Колкото по-високи са личните доходи, толкова по-голяма е 

честотата на ползване на интернет в ежедневието. Зависимост е налице и по 

отношение на размера на населеното място. Най-активните интернет потребители са 

столичани (79 на сто), а в другата крайност са хората, живеещи в селата (37 на сто). 

 

Почти всеки интернет потребител има достъп до глобалната мрежа у дома (91%), а за 

81% това е предпочитаното място за ползване на световната мрежа. 37% имат интернет 

на работното си място, но едва за 15% офисът е мястото, където сърфират най-често. 

Всеки десети ползва интернет при съседи и приятели. Библиотеките са непопулярни и 

като място за достъп до уеб пространството – посочени са едва от 1,5% от ползващите 

интернет, въпреки че биха могли да бъдат добра алтернатива на почти ексклузивното 

домашно потребление на интернет, особено предвид факта, че там човек би могъл да 

се уединени и да не се налага да споделя компютъра с други хора от домакинството.   

 

Пълнолетните граждани на страната ползват интернет за комуникация през Skype и 

електронна поща – съответно 81% и 74% (общо посочили „често” и „понякога”, граф.6). 

Много често уеб пространството е употребявано като информационен канал за достъп 

до онлайн новини, вестници и списания (74%). Ползването на мрежата е част от 

служебните задължения на интернет потребителите (71%). През интернет хората се 

информират редовно и при избора на стоки и услуги и по здравни въпроси – съответно 

69% и 64%. Също толкова ползват социалната мрежа Facebook. В контекста на Програма 

„Глоб@лни библиотеки - България” тези интернет навици могат да бъдат разглеждани 

и като насоки за това какъв вид обучения могат да се предлагат в библиотеките и биха 

били най-полезни и интересни за ползвателите.  

 

Най-непопулярни остават дистанционното обучение през интернет, ползването на 

електронно банкиране (което е разпространено по-скоро сред фирмите), търсенето в 

електронни библиотечни каталози, създаването на блогове и ползването на 

дигитализирано културно наследство с дялове на посочилите „често/ понякога” между 

12% и 22%.  

 

В заключение може да се каже, че глобалната мрежа се възприема основно като канал 

за комуникация и информация, а не толкова като инструмент за достъп до 

администрацията, банковите институции, образователната система. 
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Графика 6. 

59%

49%

44%

47%

38%

26%

44%

30%

22%

25%

23%

22%

12%

14%

10%

8%

8%

8%

6%

10%

7%

8%

3%

22%

25%

30%

24%

31%

38%

20%

25%

32%

24%

24%

23%

31%

28%

18%

19%

17%

15%

16%

12%

11%

5%

9%

19%

26%

26%

29%

31%

36%

36%

45%

47%

51%

52%

54%

57%

58%

72%

73%

76%

77%

78%

78%

83%

87%

88%

Skype

Електронна поща

Новини

Работа/осн.дейност

Инфо за стоки/ услуги

Здравна информация

Facebook

Игри, филми, музика

Обществени събития

Търс.на работа/служители

Онлайн радио и телевизия

Онлайн телеф.разговори

Прослед. на осиг.фондове

Култура/свободно време

Онлайн пазаруване

Електронни услуги

Бази данни

Образователен софтуер

Дигит.култ.наследство

Създаване на блогове

Библиотечни каталози

Електронно банкиране

Дистанционно обучение

Колко често използвате интернет 
за следните цели?

често понякога никога

                      

   База: население 18 +, ползващи интернет; N= 545 души 

 

5.2. Интернет грамотност, необходимост от обучение 
 

Както по отношение на компютърните умения, така и при възможностите за ползване 

на интернет, потребителите си поставят сравнително високи оценки (граф.7). 

Способностите си за боравене със световната мрежа пълнолетното население оценява 

с добър (4,22).  

 

Най-високи оценки си поставят по-младите, по-образованите, заемащите мениджърски 

позиции, учащите и градското население. Отново е важно да се отбележи, че 

разликите по демографски индикатори не са особено големи, с изключение на тези по 

възраст, където делът на отличните оценки на възрастните (над 60 години) е два пъти 

по-нисък от този при младите (18-39 години). 

 



 стр. 23 
ЕСТАТ  www.estatbg.com 

 

Графика 7. 
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База: население 18 +, ползващи интернет; N= 538 души 

 

Сред всички компютърни умения, населението оценява най-високо способностите си 

за работа във виртуалното пространство. Наблюдава се припокриване между най-често 

извършваните дейностите и най-високо оценените.  

 

И по отношение на подобряването на уменията за работа в глобалната мрежа (както за 

при компютърната грамотност) населението е по-скоро скептично настроено към 

необходимостта от тематично обучение – 49% смятат, че то не им е нужно. Изглежда, 

че по-голямата част от хората се чувстват комфортно с уменията си за работа в 

интернет. Профилът на желаещите допълнително обучение е сходен с този на най-

активните интернет потребители. Съответно, това са групите на хората с по-високо 

образование и доходи, по-младите, учащите и заемащите ръководни позиции.  

 

И тук, както и по отношение на компютърната грамотност е валидно наблюдението, че 

най-големите „противници” на обученията са именно хората, които не ползват 

световната мрежа – почти 59 на сто смятат, че нямат нужда от придобиване на умения 

за ползване на интернет. Най-склонни да се усъвършенстват са неактивните и 

активните ползватели, съответно 72% и 53%  (табл.6). 

 

Таблица 6.  

 Необходимост от обучение според активността на ползване на интернет 

Активност на ползване на интернет 

Необходимост от подобряване 
(придобиване) на уменията за 

боравене с интернет  общо 

да не 
не мога да 
преценя 

активни (всеки ден / през ден) 52,7% 43,0% 4,3% 100,0% 

неактивни (1 път седм./по-рядко) 72,2% 25,9% 1,9% 100,0% 

неползващи (през посл.год./изобщо) 17,5% 58,5% 24,0% 100,0% 

общо 37,7% 49,2% 13,2% 100,0% 
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VI.  Мястото на обществените библиотеки  

 

6.1. Потребление на библиотечни услуги 
 

За съжаление, обществените библиотеки у нас не се радват на особен интерес от 

страна на населението. Въпреки че близо две трети от хората над 18 години някога са 

се възползвали от услугите им, голяма част от посетителите са нередовни. Повече от 

половината от лицата, които са посещавали библиотека някога признават, че влизат в 

обществена библиотека веднъж на 2 години или по-рядко. Отчитайки този факт, са 

дефинирани три групи ползватели на библиотечни услуги: първа, активни – ходещи в 

библиотека поне веднъж годишно; втора, неактивни – посещаващи веднъж на две 

години и по-рядко; и трета – непосещавали обществена библиотека. 

 

Графика 8. 
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База: население 18 +; N= 1003 души 

                                                                                                      

Въпреки че няма силно изразена статистическа зависимост по социално-демографски 

характеристики, може да се каже, че е налице малък превес на активните 

потребители сред жените, сред представителите на най-младата възрастова група (18-

29 г.), сред учащите, висшистите, и категорично – сред жителите на селата. Подобен 

разнообразен профил не е изненадващ, тъй като жените по принцип са по-запалени 

читатели от мъжете още от детска възраст (резултати от проучването сред целева 

група 7-18 г., и тест PISA 2009), учащите ползват библиотеките от образователни 

нужди, хората с по-високо образование – за да са „в крак” с времето и за да 

удовлетворят необходимостта от усъвършенстване на професионалните знания и 

умения, а селското население – защото източниците на информация и възможностите 

за прекарване на свободното време на село са по-ограничени. Този профил, също 
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така, е благоприятен, тъй като, на практика, това са хората, които носят в себе си 

промяната и перспективата, възможностите и развитието.  

 

Хората, които никога не са посещавали библиотека са повече сред мъжете, 

представителите на малцинствата, безработните, лицата с по-ниски доходи, слабо 

образованите (с основно или по-ниско образование) и, изключително интересно, 

столичани. Последното вероятно се дължи на няколко факта. Първо, в София са 

съсредоточени множество и най-разнообразни информационни ресурси, т.е. начините 

за осигуряване на информация са много, за разлика от селата, например, където има 

на разположение единствено библиотека и училище. Второ, достъпът до интернет в 

столицата е значително по-лесен, включително до множество онлайн библиотечни 

материали и каталози. И трето, животът в големия град е напрегнат, а свободното 

време – малко, което модифицира търсенето до най-бързия, а не до най-

изчерпателния източник на информация.   

 

Какви са причините библиотеките да не се използват? Отговорът е категоричен: 

липсата на потребност (68%). От какво обаче произтича тя? На първо място, от нуждата 

от различен тип информация, която не може да бъде предоставена от библиотеките – 

например, такава, която „се движи” по канала word-of-mouth. Второ, от наличието на 

множество други източници, които задоволяват информационните потребности на 

хората и, трето, от възможността да бъдат ползвани директни „заместители” на 

библиотеките като онлайн бази данни, каталози, електронни книги и други, които са 

достъпни от вкъщи и спестяват време, в случай, че потребителят знае как да борави с 

тях. От тази гледна точка, е необходимо да се подпомага активно процеса на 

превръщане на библиотеките в част от обмена на информация, а не в крайна спирка 

(ако никаква друга възможност не е налична), чрез подходяща мотивация на 

библиотечните служители и установяване на отношения на сътрудничество с местната 

власт. 

 

Останалите причини, на фона на основната, са с пренебрежимо ниски дялове - делът 

на хората, които не посещават библиотека, защото е на неудобно за тях място или не 

знаят къде се намира е 7%, а заявилите, че не ползват библиотеки, защото там не се 

предлага нищо интересно и ново са 6 на сто.   

 

Въпросът за удовлетвореността на потребителите от последното посещение в 

обществена библиотека показва, че цялостните впечатления са по-скоро положителни. 

Най-голям е делът на доволните от обслужването – 83% са на мнение, че 

библиотекарите са свършили работата си добре. Аналогичен е делът на 

удовлетворените от ползваните услуги (81%). Тези данни дават основание да се 

твърди, че  преобладаващата част от посетителите не само срещат професионално 

отношение, но и получават това, за което са отишли в библиотеката. Седем от всеки 

десет потребители споделят, че нямат забележки към разнообразието на 
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библиотечните материали, т.е. налице е висока удовлетвореност от традиционните 

функции на библиотеката.  

 

Най-неблагоприятни са оценките за техническата и материалната база – делът на 

разочарованите е съответно 21% и 15%. Оборудването, предоставяно по Програма 

„Глоб@лни библиотеки”, със сигурност ще допринесе за модернизация на визията на 

библиотеките, но промяната на техния имидж, усещанията и нагласите на 

потребителите може да бъде единствено следствие от постоянни, координирани, 

усилия от страна на самите библиотечни служители, местните организации, 

институции и общност, като цяло. 

 

Графика 9. 
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База: население 18 +, N = 645 до 655 

                                                                                                    

Данните от проучването показват, че към момента един от десет пълнолетни българи, 

посещавали обществена библиотека, е ползвал интернет там. Най-вероятно това се 

дължи на факта, че повечето библиотеки изобщо не предлагат такава услуга, че част 

от посетителите са посещавали библиотека за последен път отдавна – преди масовото 

навлизане на интернет, че други не умеят да ползват мрежата и компютри като цяло и 

т.н. Осигуряването на по-модерно оборудване и интернет достъп в повече библиотеки 

ще обслужи няколко цели: ще привлече посетители, които имат умения за работа със 

световната мрежа, но достъпът им до такъв ресурс е затруднен; ще привлече 

потребители, които нямат компютърни умения и възможност да си позволят курсове, 

но имат желание да придобият нови познания; ще затвърди положителното отношение 

на редовните посетители към институцията и вероятно ще ги стимулира към по-висока 

активност в ползването на библиотеките. От тази гледна точка, обаче, особено важно 

условие за успеха на Програмата е не само доставката и поддръжката на 
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оборудването, но и инвестициите в персонала, отговарящ за работата с потребителите. 

Подобна препоръка произтича и от факта, че една четвърт от посещавалите 

библиотека винаги, а 30% често се обръщат за помощ към служителите. Може да се 

очаква, че „навикът” да се търси подкрепата на библиотечния персонал в работата с 

ресурсите ще бъде „пренесен” и при ползването на информационно-комуникационни и 

високотехнологични услуги, особено при потребители с ниска компютърна грамотност. 

 

6.2. Образ на обществената библиотека. Нагласи на потребителите 
 

В съзнанието на хората „библиотека” се свързва еднозначно с „книга” и „четене” 

(82%). Близо 25% правят асоциация с информация и знания, а 6 на сто определят 

библиотеката като шкаф или хранилище. Като място за общуване и за работа с 

компютър и интернет я дефинират съответно 3% и 1% от населението. Данните от 

проучването позволяват категорично да се заключи, че липсва връзка между 

понятията „библиотека” и „компютър/интернет”, което несъмнено ще затрудни 

изпълнението на целите на Програмата, поради факта, че хората нямат очаквания да 

ползват подобно оборудване в библиотека. Тъй като е невъзможно информация за 

Програмата да достигне до всеки човек, е важно, при обученията на библиотечните 

служители, да се наблегне на тяхната роля и на потенциала на местния елит за 

популяризиране на новите възможности на библиотеките.  

 

Нагласите на населението към обществените библиотеки като цяло са положителни. 

Хората са по-критични само по отношение на оборудването, което определят като 

остаряло. Най-категорични положителни оценки получават високата квалификация на 

персонала и цялостната атмосфера в библиотеките. Гражданите възприемат 

библиотеката като забавно място за прекарване на свободното време, подходящо за 

млади хора. Визията на библиотеката съвместява усещането на хората, че тя е (или би 

трябвало да бъде) център на обществения живот и едновременно с това - място за 

уединение.   

 

Въпросът дали библиотеката е модерна или старомодна остава без отговор – делът на 

хората, застъпващи двете тези е равен. Разглеждайки демографските профили обаче, 

прави впечатление, че висшистите са по-негативно настроени към библиотеките, 

отколкото по-ниско образованите. Подобен резултат не е учудващ – тази група 

притежава по-голям “библиотечен опит” и, вследствие на това, по високи изисквания 

и по отношение на базата – материална и техническа, и по отношение на 

информационните ресурси.  

 

Налице са и различия по тип населено място - столичани изказват подчертано 

негативно мнение по всички имиджови критерии, освен по отношение на 

квалификацията на персонала, която определят като висока. Причините за подобно 
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отношение са много. От една страна, в София са съсредоточени огромни ресурси – 

информационни, технологични, институционални и финансови, достъпни “на една 

ръка разстояние” от потребителя. Второ, столичани са взискателни – стандартът на 

живот (по-висок отколкото в останалата част на страната) и съсредоточаването на 

бизнеса и институциите в столицата формират определени критерии, които всеки 

живеещ и работещ в града трябва да изпълнява. Те, от своя страна, модифицират 

начина на мислене и завишават изискванията, на които околният свят трябва да 

отговаря. В тази спирала от условия, една сравнително слабо оборудвана библиотека с 

поостарял фонд и техническа база няма как да удовлетвори високите изисквания на 

потребителите.  

 

Наблюдава се друга, малко тревожна, тенденция. Профилът по възрастови групи 

показва, че колкото по-млади са хората, толкова по-негативно са настроени към 

библиотеките. Този извод намира потвърждение и в изследването сред целевата група 

7-18 години - тийнейджърите (11-18 г.) дават категорично по-слаби оценки на 

библиотеките по всички показатели. Очевидно е, че по-възрастните са представители 

на поколение, в чийто живот библиотеката е присъствала активно и ролята й е била 

значима. Младите, от своя страна, познават библиотеката такава каквато е в момента 

и това категорично не е място, в което биха прекарвали свободното си време, защото 

то не ги привлича с нищо. Такива данни са индикация за променящия се с времето 

имидж на библиотеките – увреждане, което може да се окаже трайно, ако няма 

спешно „преразглеждане” на отношението и подкрепата на местната и централна 

власт към този обществен сектор. 

 

6.3. Образът на библиотекаря. Нагласи към библиотечните работници 
 

Резултатите от изследването показват, че библиотекарите са съумели да изградят 

стабилен положителен образ сред населението. Налице е градация на позитивните 

мнения в зависимост от честотата на посещение на обществените библиотеки - 

колкото по-редовни са посетителите, толкова по-благоприятен е имиджът на 

библиотекаря. Показателен за положителния образ на библиотечните служители е и 

фактът, че хората, които не са посещавали библиотека също са позитивно настроени, 

макар и в малко по-малка степен. Преведен на езика на ежедневието подобен имидж 

означава доверие – в професионализма им, в отдадеността на знанието, в призванието 

им да работят за хората. Библиотекарят е ключовата фигура, по-важен дори от самата 

библиотека, познава библиотечните ресурси, играе важна обществена роля и от него 

може да се научи много. В този смисъл, от особена важност е насърчаването и 

подпомагането на библиотекарите да популяризират възможностите, предоставени от 

Програмата, да контактуват с потребителите и да ги приобщават към своята „мисия” 

за превръщане на библиотеката в информационно-комуникационен център, какъвто 

следва да бъде. 
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6.4. Ползвани библиотечни услуги  
 

Посетителите на обществените библиотеки ползват основно традиционните услуги - 

повече от половината заемат книги и периодични издания за вкъщи, а всеки четвърти 

чете на място. Малко изненадващ е фактът, че около една трета от потребителите в 

последната година не са използвали нито една от предлаганите услуги. Може, разбира 

се, те да са посетили книжарницата или да са присъствали на организирано събитие, 

състояло се в сградата на библиотеката. Възможно е, обаче, този резултат да е 

проявление на социално желания – престижен, отговор. Ако тази хипотеза е вярна, 

могат да бъдат направени две заключения: неблагоприятното – реалният дял на 

потребителите е значително по-малък от декларирания, което на практика стеснява 

първоначалния потенциален обхват на Програмата, доколкото тя трябва да привлече 

най-напред настоящите читатели в библиотеките; благоприятното – да посещаваш 

библиотека все още е престижно – факт, който, при постигането на определени 

условия в библиотеките, може да бъде трансформиран в реални потребители.  

 

Макар удовлетвореността на посетителите на библиотеките от техническата база да е 

ниска, всеки четвърти е ползвал услуги, свързани с компютър или интернет. Не е 

изненада, че това най-често са по-младите, които по принцип са по-активни в 

ползването на ИКТ.  

 

На въпроса „Какви библиотечни услуги бихте ползвали?”, една трета от населението 

изявява нежелание да се възползва от който и да е от наличните ресурси на 

библиотеките (граф.10). Останалите посочват средно по два отговора - най-често 

заемане на книги и периодични издания (47%) и ползване на читалнята (22%). Макар да 

е на трето място в „класацията” на услугите, безплатният интернет достъп „събира” 

твърде малко поддръжници – едва 12%. Вероятно това се дължи на липсващата връзка 

„библиотека – компютър”, чието постепенно изграждане би следвало да промени 

нагласите за ползване на световната мрежа в библиотеките, особено в по-малките 

населени места, където средствата на хората са ограничени. 
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Графика 10. 
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6.5. Информация за библиотечните услуги. Нужди от обучение 
 

Данните от изследването показват, че пълнолетното население на страната има по-

слаба потребност от информация за предлаганите услуги в обществените библиотеки, 

в сравнение с по-малките (целева група 7-18 г.). Повече от половината граждани (57%) 

не смятат, че им е нужна повече информация за функциите на библиотеките 

(граф.11). Най-слаба е необходимостта сред по-възрастните. По-любознателни са 

висшистите, младите и софиянци. 

 

Графика 11. 
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От една страна, тези данни са индикация за незаинтересованост, а от друга – за 

виждане за приемливо ниво на познаване на услугите на библиотеките. И в двата 

случая са необходими усилия потребителите да разберат, че в библиотеките се случва 

нещо ново, интересно и различно. Това е трудоемка и скъпа задача, в която е 

необходимо участието на всички заинтересовани страни, включително институциите в 

лицето на Министерството на културата и общините. 

 

Предложението за безплатен курс по компютърна грамотност, предлаган в 

обществените библиотеки предизвиква значителен интерес – около 40% от населението 

би посещавало подобно обучение. Еквивалентен дял не подкрепят идеята, поради 

факта, че нямат необходимост от допълнителни познания в тази област. По-склонни да 

подобрят компютърните си умения са младите, по-заможните, софиянци и хората от 

селата.  

 

Графика 12. 
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6.6. Познатост на Програма „Глоб@лни библиотеки” 
 

И накрая, „за протокола” следва да се каже, че Програма „Глоб@лни библиотеки - 

България” все още не е особено разпознаваема – 11% са чували за Програмата, а 13% - 

за основния донор - Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” (граф.13). Подобни стойности, 

обаче, към момента не са повод за притеснение, тъй като Програмата стартира 

сравнително скоро реалната си дейност. 

За Програмата, фондацията и за тяхната дейност в България са по-добре информирани 

хората със средни доходи (между 501 и 700 лв.), висшистите, учащите и живеещите в 

областните градове.  
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Графика 13. 
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ЧАСТ 2. 

Национално представително 

проучване сред младежи (7-18 г.) 
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VII. Свободно време. Място на книгите в ежедневието 

 

Проучването сред децата между 7 и 10 г. и тийнейджърите показва, че младежите не 

прекарват свободното си време след училище разнообразно и активно. Децата се 

ограничават средно до 4-5 от 9 предложени във въпросника дейности - гледане на 

телевизия, излизане с приятели, писане на домашни и ползване на компютър и 

интернет. Делът на посочилите отговор „друго” е пренебрежимо малък, тоест 

предложените варианти обхващат почти целия спектър от възможни занимания за 

едно българско дете.  

 

Дейностите, с които най-много деца от най-малката възрастова група запълват 

свободното си време, са гледане на телевизия, игри с приятели както и учене и 

подготвяне на домашни. Близо 60 на сто от най-малките ползват компютър във 

времето си за почивка (граф.14). За сравнение, делът на четящите книги и 

спортуващите е далеч по-малък (съответно 47% и 41% от най-малките практикуват тези 

дейности).  

 

Графика 14. 
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(база: N=273)

Възр. група 11-18 г. 
(база: N=604)

 

 

Фактът, че голям брой от 7-10 годишните прекарват свободното си време в по-пасивни 

занимания е донякъде благоприятен за целите на Програма „Глоб@лни библиотеки”. 

Ако библиотеките се популяризират сред тях като места, на които може едновременно 



 стр. 35 
ЕСТАТ  www.estatbg.com 

 

да се подготвят домашни и да се ползва компютърна база, вероятно част от децата 

биха били стимулирани да извършват тези дейности именно там, тъй като в 

библиотеките атмосферата е по-спокойна, а и не е необходимо да се съобразяват с 

цялото семейство за достъпа до компютъра.   

 

Класацията на дейностите, практикувани от най-голям брой деца от по-голямата 

възрастова група (11-18 г.), изглежда по различен начин (граф.14). Ползването на 

компютър и интернет привличат най-голям дял от младежите в страната (84%). 83% 

споделят, че гледат телевизия, а 81% прекарват време с приятели. Едва един от трима 

заявява, че в свободното си време чете книги. Делът на четящите книги от тази група 

е с 10 процентни пункта по-нисък от аналогичния дял в групата на по-малките. За 

сравнение, делът на ползващите компютър сред по-големите надвишава с 25 

процентни пункта същият дял сред децата на възраст до 10 години. 

 

Интересно е да се види все пак кои са дейностите, които младежите практикуват най-

често и на които вероятно отделят най-много от свободното си време, или казано с 

други думи - с какво се конкурират библиотеките за вниманието на децата (граф.15). 

 

Графика 15. 
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Възр. 11-18 г. 
(база: N=604)

 

 

Ако трябва да се прекара един следобед с дете от най-малката възрастова група (7-10 

г.), то най-вероятно ще бъде „хванато” да пише домашни, тъй като очевидно това е 

дейността, която отнема най-много от времето на малките. При по-големите обаче 
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ситуацията е различна – децата от групата 11-18 г. е най-вероятно да бъдат видени 

пред компютъра или в компанията на приятели.  

 

Възрастовият профил нееднозначно показва, че с нарастване на възрастта, делът на 

четящите намалява, докато делът на ползващите компютър се увеличава. Освен това 

се увеличава и времето, което младежите прекарват пред компютъра и в интернет, за 

сметка на четенето. Тоест, създава се ситуация, в която неизменно компютърът се 

превръща в по-популярна и в по-предпочитана форма за забавление и задоволяване на 

информационни потребности. Ето защо, ако библиотеките искат да градят имидж на 

съвременни институции и да печелят млади читатели, е абсолютно необходимо да са 

оборудвани с компютри. Данните категорично показват, че комбинацията „книги плюс 

компютър” би била много по-подходяща от варианта библиотеката да разполага 

единствено с хартиени издания.   

 
Графика 16 
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Графика 17 
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* Изобразените в граф. 17 дейности не са най-често практикуваните от децата. 
Представени са единствено резултатите за четенето на книги и ползването на компютър 

с цел сравнение. 

 
Какви са нагласите на най-малките към четенето на книги? При директен въпрос 

„Обичаш ли да четеш книги” всяко пето дете от групата 7-11 г. споделя, че много 

обича да чете, докато делът на твърдите противници на книгите е едва 3%. Ето как 

изглеждат резултатите: 

 Обичам много – 19,6%; 

 Обичам – 48,4%; 

 Не обичам – 28,8%; 

 Изобщо не обичам – 3,2%. 

 
Високият дял на привържениците на четенето (68%), обаче, не трябва да се възприема 

съвсем буквално. От една страна, въпросът предразполага към даване на социално 

желани отговори. Вероятно, част от децата са възприели наложените от възрастните 
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ценности, че четенето е важна и полезна дейност, която и самите те трябва да 

харесват, за да задоволят очакванията на авторитетите си. Още повече, това е 

възрастта, в която децата се учат да четат и вероятно тази активност все още им е 

интересна, тъй като не са я усвоили напълно. Не на последно място, не трябва да се 

забравя фактът, че за малките четенето на книги често е задължително занимание, 

което се следи от родителите и учителите, докато в по-горните класове извънкласното 

четене не се контролира толкова сериозно, тъй като се предполага, че децата вече са 

усвоили дейността.   

 
Тези изводите се подкрепят и от цитираните по-напред в анализа резултати – 47% от 

най-малките и 37% от по-големите посочват четенето като вариант за прекарване на 

свободното време. Паралелно с това, едва за 7% от малките и за 2% от по-големите 

четенето е най-често практикуваната през свободното време дейност. 

 
Необходимо е да се каже малко повече за това кои деца обичат да четат повече и кои 

не толкова. Макар статистическият анализ да показва не показва наличие на силна 

връзка между демографските характеристики и отношението към книгите и четенето, 

е важно да се знае коя е групата на най-запалените читатели. На първо място, това са 

момичетата (28% обичат много, а 51% обичат), за сравнение аналогичните дялове при 

момчетата са съответно 11% и 46%. Резултатите не са изненадващи, тъй като 

момичетата в тази възраст са по-чувствителни към влиянието на възрастните и полагат 

повече старание и усърдност при изпълнение на задачите, поставени в училище.  

 
Също така, по-често отговор „обичам много” дават децата от областните градове (с 

изключение на София) и селата. Прави впечатление, че отговорите на децата от 

столицата драстично се различават от тези на младежите в другите части на страната. 

45% от софиянчетата на възраст 7-10 г. заявяват, че не обичат да четат, а едва 6% 

казват, че много обичат книгите. Вероятно картината в столицата е толкова различна 

поради факта, че софийските деца получават по-малко внимание от родителите си. Те 

като цяло практикуват по-малък среден брой дейности в свободното си време, а делът 

на гледащите телевизия в столицата е най-голям. В големия град децата трябва 

задължително да бъдат придружавани от родител в своите извънучилищни занимания, 

а когато родителите са заети, очевидно децата наблягат на телевизията.    

 
Данните от изследването показват статистически значима зависимост между 

отношението към четенето и практикуваните в свободното време дейности. Ето как е 

структурирано свободното време на четящите и нечетящите деца (табл.7). 
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Таблица 7. 

Кое от нещата, които изброи 
правиш най-често? 

Обичаш ли да четеш книги? 

Обичам 
много 

Обичам Не обичам 
Изобщо не 
обичам* 

спортувам 9,1% 12,8% 15,6% - 

свиря, пея, рисувам 5,5% 6,0% - - 

излизам с приятели 14,5% 17,3% 22,1% 62,5% 

чета книги 25,5% 2,3% 1,3% - 

гледам телевизия 3,6% 17,3% 31,2% - 

говоря по тел.  - 0,8% - - 

ползвам компютър/ интернет 16,4% 13,5% 14,3% 25,0% 

уча за училище 21,8% 27,1% 13,0% 12,5% 

уча чужди езици 1,8% 1,5% - - 

друго 1,8% 1,5% 2,6% - 

Общо 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

*Резултатите са на база отговорите на 8 деца (посочили, че изобщо не обичат да четат) 
и не позволяват интерпретация. Данните се четат по колона 

В обобщение, библиотеките, в качеството им на книжни фондове, могат да очакват 

най-голям интерес от страна на момичетата, децата от областните градове (с 

изключение на София и представителите на по-малките възрастови групи), защото 

това са децата, които прекарват най-много време в четене и най-много харесват 

книгите.  

Тъй като началният период на образование е времето за формиране на отношение към 

четенето, книгите и тяхното ползване, е от изключителна важност именно в този 

период децата да бъдат запознати с функциите на библиотеката и възможностите, 

които тя предлага. Това може да се постигне лесно чрез организирани посещения, 

които ще покажат на децата разположението на сградата, наличните книги, материали 

и оборудване и начините, по които те се ползват. Ако библиотеката е снабдена и с 

ИКТ и целевите посещения се извършват регулярно, може да се очаква значително 

повишение в дела на ползвателите на библиотечни услуги сред децата.  
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VIII. Ролята на компютъра в ежедневието. Необходимост от обучение 

 

8.1. Компютърът в ежедневието 
 

Както вече бе споменато по-горе, компютърът присъства сериозно в живота и 

свободното време на децата от страната. Наблюдението е валидно най-вече за по-

големите (11-18 г.), за които ползването на компютри, в това число и интернет, е най-

често практикуваната дейност извън задължителните занимания. С компютърни 

устройства боравят почти всички от по-голямата възрастова група и близо три 

четвърти от по-малките. По-ниският дял ползватели сред по-малките вероятно се 

дължи на факта, че те още трудно четат и пишат, а не на липсата на достъп до 

компютър. Може да се очаква, че с напредване на възрастта голяма част от тях също 

ще придобият задоволителни компютърни умения. 

 

Графика 18. 
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Профилът на отговорите на младежите от групата 11-18 г. показва, че има два основни 

типа компютърни потребители – активно ползващи (всеки ден или през ден) и 

неползващи компютри. Делът на лицата, които ползват компютър веднъж седмично 

или по-рядко е пренебрежимо малък. Все пак за удобство тази група ще бъде 

определена като „неактивни ползватели”, макар че те могат да бъдат причислени по-

скоро към неползващите, отколкото към активните потребители.  
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Графика 19. 
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База: възрастова група 11-18 г.; N=607 души 

 

Фактът, че девет от десет деца от по-голямата възрастова група ползват компютър 

редовно (всеки ден или през ден) означава, че те вероятно имат добри умения за 

работа с такива устройства. Ако стимулът за децата да посещават библиотеките по-

често ще е достъпът до компютърно оборудване, интернет и програми, които те не 

притежават у дома, то от изключителна важност за задържането на тези деца е 

служителите в библиотеките да са с висока компютърна грамотност или поне да са 

добре обучени за работа с конкретен софтуер. Привличането на активните ползватели 

на ИКТ в библиотеките е важно и от гледна точка на факта, че самите те ще могат да 

оказват помощ на деца, които все още не са достигнали необходимите умения за 

боравене с компютър и софтуерни приложения, в случай, че библиотечните 

служители са заети или не притежават необходимите знания.  

 

Интересно е да се види приложението на компютрите намират най-малките (граф.20). 

 

Графика 20. 
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Възрастова група 7-11 г. база: ползващи компютър, N=203 
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Очевидно децата ползват компютърни устройства основно за забавление и за 

общуване, не толкова за да удовлетворяват някакви информационни потребности. В 

основната си част дейностите на компютър са свързани с интернет – браузване, писане 

на и-мейли и съобщения, ползване на чатове и комуникационни канали (Skype, 

Facebook и т.н.) както и, разбира се, с игри.  При по-големите също по-голямата част 

от времето пред компютъра се прекарва в интернет (в комуникация, в търсене на 

информация, свързана с интересите и хобитата на младежите, и за подготовка на 

уроците) и в игри. Следователно, достъпът до интернет ще задоволи голяма част от 

нуждите на младежите, свързани с употребата на компютър. Ако компютрите 

разполагат и с образователни игри, вероятно децата ще бъдат стимулирани да 

посещават целевите библиотеки по-често. 

 

Резултатите от изследването показват, че почти всички деца (93%), които са заявили, 

че ползват компютър, имат такъв у дома. Вероятно и част от домакинствата, чиито 

деца не ползват компютри, всъщност притежават подобно оборудване у дома. 

(Данните се отнасят единствено за групата на 7-10 годишните, но можем да 

предположим, че и при по-големите картината е подобна). Освен това, три от десет 

деца, които вече ползват компютри, споделят, че при нужда обикновено се възползват 

от училищната компютърна база. За сравнение, компютърната база на обществените 

библиотеки ползват едва 2% от най-малките. Вероятно това в известна степен се 

дължи и на факта, че към момента наличието на компютър за безплатно ползване от 

потребителите в обществените библиотеки е по-скоро екстра. Въпреки това, на 

достъпа до компютър в библиотеките трябва да се гледа като на минимално условие 

за привличане на посетители. Ето защо Програма „Глоб@лни библиотеки” има 

потенциал не само да осигури равнопоставен достъп до информация като предостави 

компютърно оборудване в обществените библиотеки, но и реално да повиши дела на 

посетителите, особено сред децата.  

 

За постигането на тази цел обаче, е необходимо новите възможности на библиотеките 

да бъдат популяризирани активно сред целевите групи, особено сред по-малките, 

които още нямат изградени навици за ползване нито на библиотечни материали, нито 

на компютри. Възпитанието на децата в духа на това, че библиотеката е модерно 

място, където можеш да получиш цялата необходима информация в спокойна и 

усамотена атмосфера, а и същевременно е място за забавление, за социален живот и 

комуникация, ще е крачка към достигането на идеята за „обществената библиотека” 

на запад, такава, каквато тя реално трябва да бъде.  

 

Интересна за анализа е групата на рядко ползващите (колкото и малка да е тя), както 

и групата на децата, които изобщо не ползват компютър. Сред по-малките по-често 

отрицателен отговор на въпроса дали ползват компютър дават момичетата, но при 

групата 11-18 г. няма разлика между половете що се отнася до интензитета на 

ползване на ИКТ. Децата от малките градове и селата ползват компютър в по-малка 
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степен от младежите в столицата и областните центрове. Вероятно тази ситуация не е 

резултат от по-специфично поведение от страна на децата, а от факта, че в тези 

населени места достъпът до компютърни устройства по-ограничен. Факт е, че 

доходите в по-малките градове и селата са по-ниски, а компютърът не е вещ от първа 

необходимост за домакинствата. Освен това, вероятно и оборудването в училищата от 

тези населени места е морално и физически остаряло или изобщо липсва. Ето защо 

предоставянето на компютърно оборудване приоритетно в по-малките населени места 

е особено печеливш ход за Програмата, тъй като там ефектът за населението би бил 

най-голям. 

 

Статистическият анализ разкрива силна зависимост между ползването на компютър и 

етническата принадлежност. Децата и младежите от турския, ромския и други етноси 

в много по-малка степен имат достъп до компютри в сравнение с етническите 

българчета. Предоставянето на компютри в библиотеките и в населените места/ 

кварталите с преобладаващо етническо или смесено население също би било от полза 

за изпълнение целите на Програмата.  

 

8.2. Компютърна грамотност, необходимост от обучение 
 

Когато се говори за най-малките (7-10 г.), е трудно е да се определи какво означава 

компютърна грамотност и да се дефинира от какво обучение имат нужда. Ето защо в 

изследването по тази тема е заложен само един индикатор – към кого се обръщат 

децата, когато имат въпроси, свързани с компютрите. Отговорите на въпроса 

кореспондират с данните за това къде децата основно ползват устройствата. Тъй като 

повечето деца използват ИКТ у дома, респективно, най-често се обръщат за помощ 

към родителите си (74%). Друг надежден канал за „ограмотяване” за възможностите, 

които предлагат компютрите са приятелите, съучениците и братята и сестрите – всяко 

пето дете се допитва до връстниците си. Учителите са на четвърто, а библиотекарите – 

на пето място в тази класация със значително по-нисък дял на посочване (респективно 

11% и 5%). 7 на сто от децата не се обръщат към никого за помощ, вероятно защото 

няма към кого или просто не им се налага. 

 

За да се „изкачи” библиотекарят в класацията на лицата, чиято компютърна 

компетентност се търси, е необходимо, на първо място, децата да разберат, че в 

библиотеките има компютри и да свикнат да ги използват. За целта е необходима 

подкрепа от страна на родители и учители за насърчаване на най-малките да 

придобиват нови знания и умения на местата, предназначени за това. Важно е 

компетенцията на библиотечните служители да надвишава тази на потенциалните 

посетители, за да се установят отношение на доверие и взаимопомощ между 

библиотекарите и малките потребители. 
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Младежите от по-голямата възрастова група (11-18 г.) оценяват компютърната си 

подготовка много добре (със средна оценка 4,58). Едва 2% от интервюираните от тази 

група си поставят оценка „слаб”, докато всеки пети се определя като отличник. По-

високи от средната оценки си поставят по-големите (15-18 г.), тийнейджърите, които 

ползват компютри ежедневно и тези, които заявяват, че най-често прекарват 

свободното си време пред компютъра. По-уверени в своите умения са децата от 

областните центрове, а младежите от столицата са най-критични в самооценката си. 

Разбира се, резултатите трябва да се приемат с доза условност и задължително да се 

има предвид, че оценките са субективни, тъй като всяко дете влага различен смисъл и 

критерии в понятието „умения за работа с компютър”. Все пак може да се заключи, че 

има групи, при които е налице явна нужда от допълнително обучение за 

усъвършенстване на уменията за работа с компютър и научаване на по-разнообразни 

операции и програми.  

 

Резултатите дават основание да се смята, че повечето младежи все пак имат базови 

компютърни познания и евентуалните бъдещи обучителни програми трябва да са 

съобразени с това условие - необходимо е обучението да бъде разделено както на 

теми, така и на нива, за да е максимално полезно и да обхване възможно най-голям 

брой потребители от целевата група. 

 



 стр. 44 
ЕСТАТ  www.estatbg.com 

 

IX. Ролята на интернет в ежедневието. Необходимост от обучение 

 

9.1. Интернет в ежедневието 
 

След като беше изяснена ролята на компютрите в живота на българските деца, ще 

бъде направен опит за отговор и на въпроса доколко интернет е навлязъл в живота им 

и по какъв начин. Данните за използването на интернет до голяма степен 

кореспондират с тези за ползването на компютри като цяло – 99% от децата, които имат 

достъп до компютърно устройство имат достъп и до глобалната мрежа. Още повече, 

както вече беше споменато, преобладаващата част от времето на младежите пред 

компютъра, всъщност е време, прекарано в интернет. В този смисъл, може да се 

сложи знак за равенство между ползването на двата ресурса. 

 

И тук могат да бъдат обособени две групи младежи, според честотата на ползване на 

световната мрежа - активно ползващи (всеки ден или през ден) и такива, които 

ползват по-рядко или изобщо не влизат в интернет.  

 

Графика 21 

всеки 
ден, през 
целия ден

77,1%

няколко 
пъти 

седмично

16,6%

един път 
седмично/
по-рядко

5,1%

изобщо не 
ползвам

1,2%

Честота на ползване на интернет

 
База: възрастова група 11-18 г, ползващи компютър; N=558 души 

 

Децата, които ползват интернет, най-често имат достъп до виртуалното пространство у  

дома и в училище (тъй като изначално достъпът до компютър е свързан с тези места). 

Едва 5 на сто от децата ползват интернет в обществените библиотеки. Тази практика е 

по-присъща на момичетата, децата от по-малките населени места – села и малки 

градове, младежите от малцинствени групи и по-малките (11-14 г.)2. На пръв поглед от 

описанието на групата изглежда, че става дума за деца от маргинални групи, които 

ползват ресурсите на библиотеката, поради отсъствие на друга алтернатива (липса на 

                                            
2 Профилът е върху много малка база и данните не позволяват надежден статистически анализ. 
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достъп до интернет у дома или на някое по-удобно място), но всъщност ситуацията 

далеч не е такава. Анализът на резултатите показва, че почти всички деца, които 

ползват интернет в обществени библиотеки, имат достъп до глобалната мрежа и у 

дома и са редовни потребители (влизат в уеб пространството всеки ден или през ден), 

а освен това имат достъп до интернет средно на три различни места. Тоест, това са 

деца, които по-активно се възползват от ИКТ и за тях обществената библиотека се 

явява допълнителен източник, а не алтернатива за достъп. Вероятно за тях водещото 

условие да посетят библиотека е самият книжен фонд, а достъпът до интернет е още 

една услуга, която създава удобство.  

 

Като положителен факт може да се отчете, че най-активните ползватели на интернет в 

обществените библиотеки са децата от населени места и обществени групи, които по 

принцип са с по-слаб достъп до информационни ресурси. Ето защо, може да се очаква, 

че действието именно там - в малките градове и села, ще бъде придружено от силата 

на word-of-mouth – комуникационен канал, който в никакъв случай не бива да се 

пренебрегва. Ако в малкото населено място има поне едно дете, което да се 

възползва от компютърен и интернет достъп в обществената библиотека (и това дете е 

активен потребител на мрежовото пространство), то е много по-вероятно да разкаже 

на връстниците си за тази възможност и да привлече и други потребители, които имат 

по-ограничени възможности за достъп. От друга страна, в големите населени места, 

където повече домакинства имат домашни компютри с достъп до мрежата, 

разпространението на информация от уста на уста ще бъде много по-слабо ефективно 

като канал. Още повече, в по-големите населени места достъпът до интернет се смята 

за нещо наложително, а не толкова за екстра, която сама по себе си би привлякла 

младите.   

 

Защо децата ползват интернет или кои са най-притегателните преимущества на 

световната мрежа за младежите? Без съмнение, на първо място е възможността за 

безплатна комуникация – най-често децата влизат в Skype и Facebook. След това се 

нарежда необходимостта от допълнителна информация, свързана с личните интереси 

и хобита на младежите. Ако отговорите „често” и „понякога” бъдат обединени, се 

вижда, че децата търсят в интернет информация с практическа насоченост – свързана 

с учебния материал и подготовката за училище (граф 22).   
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Графика 22 
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База: възрастова група 11-18 г, ползващи компютър и интернет, N=478 до 536 

 

9.2. Интернет грамотност, необходимост от обучение 
 

Уменията за боравене с интернет са силно свързани с тези за работа на компютър като 

цяло. Регистрирана е силна статистическа зависимост между компютърната и 

интернет грамотността, което е видно и от съпоставянето на оценките, които 

младежите дават на двата вида умения. Средната оценка, която българските деца на 

възраст 11-18 г. поставят на интернет грамотността си е „много добър” 4,74. И тук 

всеки четвърти се смята за отличник, докато слаба оценка си поставят едва 2% от 

интервюираните деца.  

 

Графика 23. 
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Като най-големи „майстори” на сърфирането из глобалната мрежа се самоопределят 

същите групи, които се смятат за вещи и по отношение на компютрите. Най-високи 

оценки си поставят младежите от областните центрове, а децата от София – най-ниски. 

С по-високи от средните резултати са още младежите от по-високата възрастова група 

(15-18 г.), които са имали и повече време да натрупат знания и умения, както и 

„феновете” на комуникационните устройства (младежите, които основно прекарват 

времето си с телефона и пред компютъра). Разбира се, активните интернет 

потребители също си поставят преобладаващо много добри и отлични оценки. И тук 

остава валидна уговорката, че оценките измерват субективното усещане на децата, а 

не реални умения по заложени предварително конкретни индикатори.  

 

Ако се приеме, че при децата, самооценили се със слаба или средна оценка е налице 

необходимост от обучение, във връзка с използването на интернет и възможностите, 

които световната мрежа предлага, то трябва да се каже, че най-често това са младежи 

от столицата и селата, по-малките (11-14 г.), децата от ромския етнос, неактивните 

ползватели на интернет и компютърни устройства.  

 

Всъщност, децата с необходимост от обучение за боравене с интернет, имат на първо 

място необходимост от цялостна подготовка за работа с компютър (табл.8).  

 

Таблица 8 

Как оценяваш уменията си 
за работа с компютър, без 
да влизаш в интернет, по 
шестобалната система? 

Как оценяваш уменията си за работа с интернет 
(търсене на информация, браузване, ползване на 
интернет приложения), по шестобалната система? 

общо 

слаба средна добра мн.добра отлична 

слаба 45,5% 18,2% 9,1% 27,3% 0,0% 100,0% 

средна 3,6% 69,6% 19,6% 5,4% 1,8% 100,0% 

добра 0,0% 3,1% 66,3% 23,0% 7,7% 100,0% 

много добра 0,6% 1,1% 9,4% 68,3% 20,6% 100,0% 

отлична 0,0% 0,0% 3,7% 20,4% 75,9% 100,0% 

Данните се четат по ред; база ползващи компютри и интернет (550 деца) 
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X. Мястото на обществените библиотеки 

 

10.1. Потребление на библиотечни услуги 
 

Данните от изследването за навиците на децата за посещение на обществени 

библиотеки разкриват неособено благоприятна картина. 47% от най-малките (7-10 г.) и 

30% от по-големите (11-18 г.) никога не са посещавали обществена библиотека. За 

останалите, които дават положителен отговор на въпроса дали са ходили в 

библиотека, различна от училищната, може само да се гадае дали са направили 

посещението от личен интерес или като придружители. В случая това не е от 

съществено значение, тъй като все пак дори след едно посещение тези деца са 

донякъде наясно с възможностите, които библиотеките предлагат.  

 

Графика 24 

53,2%

69,1%

46,8%

30,9%

Възрастова 
група 7-10 г. 
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Посещавал/а ли си някога библиотека, 
като изключим тази в училище?

да не

 

 

Необходимо е да се каже малко повече за децата, които някога са пристъпвали прага 

на обществена библиотека. По-често това са момичетата и децата от селата, както и 

разбира се, децата, които обичат да четат много и да прекарват свободното си време 

основно в четене. Силно впечатление прави фактът, че на фона на децата от страната, 

за софиянчетата сякаш институцията „обществена библиотека” не съществува. Едва 

едно от всеки пет деца от столицата е влизало в библиотека. Може би това донякъде 

си дължи на факта, че училищата в София разполагат с по-добре оборудвани 

библиотеки, които в по-голяма степен задоволяват потребностите на учащите. Все пак, 

не може да бъде пренебрегнат фактът, че именно младежите от столицата са най-

скептични по отношение книгите и четенето. Ето защо, в София е необходимо да се 

положат специални усилия за „запознаване” на децата с библиотеките, преди да им се 

предложат каквито и да било други стимули за по-редовно посещение.       

 

Най-малките ползват обществените библиотеки най-вече в учебно време (54%), 

вероятно от необходимост да си набавят литературата, която трябва да прочетат за 
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училище. Все пак не е малък делът и на децата, които са ходили в библиотеки и през 

лятната ваканция (39%), вероятно поради същите причини, а и защото тогава 

училищните библиотеки са затворени. Около 7% от най-малките не са посещавали 

обществена библиотека в последната година.   

 

При по-големите резултатите са по-тревожни. Проучването показва, че колкото по-

големи стават децата, толкова по-рядко търсят услугите на обществените библиотеки, 

което е изненадващо от гледна точка на факта, че би следвало с напредване на 

възрастта да се увеличават и информационните им потребности.  

 

Графика 25. 
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Най-малките читатели предпочитат да ходят в библиотеките сами или в компанията на 

приятели. Все пак, за поне едно от пет деца тази практика е семейно занимание, 

вероятно поради необходимостта детето да бъде придружено от възрастен, ако 

библиотеката е по-отдалечена.  

 

Важно е да се каже повече и за младежите, на които не се е налагало да влизат в 

библиотека. Най-често изтъкваната причина за това е, че децата просто нямат нужда 

от услугите на библиотеките. Вероятно, тези деца смятат, че там няма да открият 

нищо повече или по-различно от това, което може да се научи в училище, вкъщи, от 

приятелите, от интернет и т.н. или просто нямат потребност от информация. Всяко 

десето дете живее с предубеждението, че в библиотеката няма интересни книги и 

списания, че там не може да се открие нещо ново и поради тази причина никога не са 

посещавали обществена библиотека. Въвеждането на нови технологии в библиотеките 

би следвало да повлияе благоприятно на имиджа на обществените библиотеки и да 

доведе до нарастване на потреблението на услугите на тези институции. 
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Друг заслужаващ внимание факт е, че 10% от децата не посещават обществени 

библиотеки, защото достъпът до тях е затруднен (далеч, стига се трудно) или просто 

защото не са информирани – не знаят къде се намира библиотеката (граф.26). Разбира 

се, това са по-скоро причини от второстепенна важност и лесно преодолими пречки. 

Въпреки това, би било удачно да се насърчават усилията на родителите чрез 

подходящо сътрудничество с училищата да покажат на децата си най-близката 

библиотека. Така самите деца ще имат възможност да вземат информирано решение 

дали искат или не искат да ползват тези възможности. В същото време, обаче, 

комфортът и обслужването в сградите също не са за пренебрегване. Необходимо е не 

само подновяване и обогатяване на фонда и оборудването и предоставяне на 

съвременни комуникационни технологии, но и превръщането на библиотеките в уютни 

места, тъй като четенето и изобщо търсенето на информация са занимания, което 

отнемат време и изискват определена обстановка. 

 

Графика 26 

59,4%

10,3%

6,8%

3,6%

8,6%

11,3%

67,9%

5,7%

2,5%

4,2%

7,7%

12,0%

нямам нужда

няма интересни 
книги и списания

не знам къде 
се намира

далеч e/ мястото 
не е удобно

друго

не зная/ неотговорил

Причини, поради които не се посещават 
обществени библиотеки:

Възр. група 11-18 г.
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Класацията на отговорите в групата на младежите (11-18 г.) до голяма степен е 

аналогична с тази на пълнолетното население. Тоест, причините на децата да не 

посещават библиотеки не са тенденциозно поведение на младото поколение, а обща 

обществена нагласа към институцията. 

 

Още нещо, на въпроса защо не посещават обществени библиотеки и при двете групи 

(младежи и пълнолетни) не рядко се среща отговорът „не знам”3. Резултатите могат 

да се тълкуват като незаинтересованост или като липса на осведоменост по отношение 

на услугите и възможностите, които те предлагат. Във всеки случай, тези групи 

                                            
3 Позволяваме си да не опишем профила на младежите, посочили такъв отговор, тъй като 

базата на отговорилите е твърде ниска и статистическият анализ не е надежден.   
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вероятно подлежат на убеждаване, че присъствието в библиотеките може да бъде 

смислено и полезно.  

 

10.2. Образ на обществената библиотека. Нагласи 
 

Младежите и децата, посещавали обществена библиотека са в голяма степен 

позитивно настроени към библиотеките. Децата от възрастовата група 7-10 г. в по-

голяма степен са склонни да изказват крайно положителното мнение „много ми хареса 

в библиотеката”, докато младежите са по-умерени в оценките си и най-често 

споменават, че посещението в библиотеката им е харесало. При по-големите се 

забелязва и по-висок дял на посочилите негативни отговори (22%). С други думи, с 

нарастване на възрастта, нарастват и очакванията към услугите и визията на 

библиотеките, а респективно нараства и делът на неудовлетворените. Възможно е 

модернизацията на целевите библиотеки по Програмата и предоставянето на 

допълнителни услуги да повлияе благоприятно върху образа на институцията като 

цяло. 

Графика 27. 
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След като беше установено, че като цяло децата са удовлетворени от посещенията си 

в обществените библиотеки, е интересно да се види с какво свързват понятието 

„библиотека”. Разбира се, най-близката аналогия с думата са книгите – две трети от 

всички интервюирани младежи се сещат за тях първосигнално. Другите очевидни 

асоциации, които са с повече посочвания са: място за четене, заемане и връщане на 

книги, информация, хранилище. Децата свързват понятието с над 30 различни 

значения, някой от които са крайно негативни (скучно място, неприветливо 

помещение, прашни книги), други отразяват романтични представи (уют, светилище, 

знание и т.н.). Като цяло асоциациите са по-скоро неутрални, но броят на 

положителните връзки надхвърля този на отрицателните.   
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Важно е да се отбележи, че макар и с много малък дял на посочване, има деца, които 

при споменаване на думата библиотека се сещат за работа с компютър и интернет. 

Тоест има и деца, за които библиотеките вече са се превърнали в институции, 

предлагащи съвременни технологии.  

 

От отговори на въпроса може да се заключи, че към момента в представите на 

младежите понятието „библиотека” не е натоварено с емоционален заряд, но има 

предпоставки за развитие и обогатяване на положителния образ на институцията, 

особено, ако се положат усилия за модернизирането й.  

 

За да се установи в детайли какви са съвременните разбирания за библиотеките, на 

интервюираните е предложен избор от двойки противоположни твърдения, 

отразяващи някои от основните имиджови характеристики на институцията. Прави 

впечатление, че отговорите на младежите клонят към негативните формулировки 

много повече, отколкото отговорите на пълнолетното население.  

 

Приблизително 2/3 от представителите на възрастовата група 11-18 г. се обединяват 

около представата, че библиотеките са старомодни, непопулярни и скучни места за 

прекарване на времето. Подобен е и делът (около 60 на сто) на лицата, които смятат, 

че библиотеките не предлагат разнообразни услуги, че оборудването вътре е 

остаряло, че не са средище на обществен живот, че там по-скоро оставаш сам, че не 

са места за общуване с други хора. Тези резултати не са толкова изненадващи от 

гледна точка на факта, че представителите на целевата група са много млади и за тях 

забавлението е основна ценност. От друга страна, съвременните информационни 

източници предлагат много по-пасивно и същевременно по-бързо възприемане на 

информация, докато четенето на книги звучи по-скоро като старомодно и самотно 

занимание. Ето защо обогатяването на библиотечното оборудване със съвременни 

информационно-комуникационни технологии вероятно ще се отрази и на представата 

за самата институция, която ще престане да бъде хранилище за книги, а място, на 

което да получаваш информация бързо, място, на което можеш да общуваш и да се 

забавляваш.  

 

Две са положителните твърдения, които печелят пред негативните алтернативи - че 

библиотеките са за всички и че атмосферата в тях е уютна (такова мнение споделят 

съответно 68% и 61% от интервюираните).  

 

Прави впечатление, че по-малките представители на групата (11-14 г.) оценяват 

различните аспекти на обществените библиотеки видимо по-високо отколкото по-

големите (15-18 г.). Същото може да се каже за отговорите на жените и на лицата, 

които са посещавали обществена библиотека някога – те много по-често избират 

положителните твърдения пред негативните. Още нещо, налице е силна зависимост 

между удовлетвореността от посещението и имиджовата оценка на институцията -
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колкото по-доволни са младежите от посещението, толкова по-благоприятно се 

изказват за библиотеките.  

 

10.3. Образ на библиотекаря, нагласи спрямо библиотечните работници 
 

Попитани за мнението им за библиотекарите в обществената библиотека, по-голямата 

част от децата от най-малката възрастова група (7-10 г.) споделят, че са останали с 

приятни впечатления от служителите. По-големите са малко по-критични, вероятно 

защото и изискванията им са по-високи, а и заради по-богатия опит в общуването, но 

като цяло и те дават предимно позитивни оценки (граф.28).  

 

Графика 28. 
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Като цяло, децата, които са останали доволни от посещението си в библиотеката са 

удовлетворени и от служителите, като тук е трудно да се разграничи доколко 

впечатлението от самата библиотека всъщност се дължи на впечатлението от 

служителите. Може да се заключи, че децата остават с общо усещане от посещението, 

без да правят ясна диференциация между налично оборудване, книжен фонд, 

материална база и т.н., от една страна, и обслужването от друга. 

 



 стр. 54 
ЕСТАТ  www.estatbg.com 

 

Таблица 9. 

Хареса ли ти в 
библиотеката? 

Хареса ли ти библиотекарят/ библиотекарката? 

Общо Възр. 
група 

много ми 
хареса 

хареса 
ми 

не ми 
хареса 

изобщо не 
ми хареса 

много ми 
хареса 

7-10 г. 76,1% 20,9% 1,5% 1,5% 100,0% 

11-18 г. 85,1% 14,9% 0,0% - 100,0% 

хареса ми 
7-10 г. 14,8% 83,6% 1,6% - 100,0% 

11-18 г. 19,7% 74,1% 5,4% 0,8% 100,0% 

не ми хареса 
7-10 г. 7,1% 21,4% 64,3% 7,1% 100,0% 

11-18 г. 5,4% 40,5% 48,6% 5,4% 100,0% 

изобщо не ми 
хареса 

7-10 г. - 50,0% 50,0% - 100,0% 

11-18 г. 5,3% 5,3% 42,1% 47,4% 100,0% 

База: посещавали обществена библиотека (7-10г.:145; 11-18 г.:419); чете се по ред 

 

По-задълбоченият анализ на имиджа на библиотечните служители показва, че те са 

успели да изградят положителен образ у децата, а и у населението общо. Учащите от 

възрастовата група 11-18 г. са малко по-скромни в положителните характеристики, 

отколкото пълнолетните граждани, но и при двете групи са налице много високи 

оценки. Също така е важно да се спомене, че децата, посещавали обществена 

библиотека в по-голяма степен приписват на библиотекарите позитивни качества, 

отколкото тези, които не са влизали в реален контакт със служителите, а изразяват 

мнение по принцип или базирано на впечатленията от училищния библиотекар. Най-

силно е разминаването на двете групи (посещавали и непосещавали обществена 

библиотека) в мнението им за това дали да си библиотекар е призвание и дали тази 

професия играе важна роля за обществения живот (табл.10). 

 

Таблица 10 

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 11-18 Г. 
Твърдение 

Общо за 
групата 

Посещавали 
обществена 
библиотека 

Непосещавали 
обществена 
библиотека 

Разлика 

Библиотекарите обичат работата си 83,8% 86,1% 79,0% 7,1% 

Библиотекарите са усмихнати и 
учтиви 

82,8% 86,0% 75,1% 10,9% 

Библиотекарите помагат много на 
посетителите 

81,7% 84,7% 75,0% 9,7% 

От библиотекарите може да се 
научи много 

76,5% 78,7% 71,6% 7,1% 

Обществената роля на библиотекаря 
е важна 

74,3% 79,2% 63,2% 16,0% 

Библиотекарите комуникират 
активно с посетителите 

73,3% 77,6% 63,4% 14,1% 

Да си библиотекар е призвание 60,8% 66,1% 48,6% 17,5% 

дялове за положителните твърдения 
 

Децата като цяло са най-категорични в мнението си, че библиотекарите са хора, които 

харесват работата си и са й отдадени. Освен това, в много голяма степен ги 

възприемат като усмихнати и учтиви лица, готови да окажат необходимата помощ на 
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посетителите, т.е. всички най-важни качества за доброто изпълнение на служебните 

задължения са налице. 

 

Обособява се и втора група характеристики, които също се оценяват предимно 

положително от децата, но в по-малка степен от гореописаните. Тук се включва 

представата, че от библиотекарите  може да се научи много, че те изпълняват важна 

обществена роля, както и че общуват активно с посетителите.  

 

Най-малък дял от децата (61%) споделят мнението, че да си библиотекар е призвание. 

Вероятно по-ниските резултати по този показател се свързват, както с престижността 

на професията, така и с условията на самата работа. В съвременните представи 

ниската заплата и влошените материални условия на труд едва ли се възприемат като 

атрибути, които човек е готов да понася, за да работи мечтаната професия. По-скоро 

те са социално нежелани последици, които всеки би избегнал, ако притежава качества 

да упражнява по-високо ценен труд.  

 

Като заключение може да се каже, че в момента библиотечните служители се радват 

на одобрението на посетителите и няма сфера, в която да са необходими радикални 

промени, освен разбира се в частни случаи. Като препоръка, във връзка с прилагането 

на Програма „Глоб@лни библиотеки” може да бъде изведена единствено 

необходимостта от повишаване компютърната компетентност на библиотекарите или 

привличане на подготвен и обучен персонал, там където това е възможно.  

 

10.4. Ползвани и предпочитани библиотечни услуги 
 

Анализът на данните за двете групи деца показва, че към момента библиотеките 

изпълняват главно традиционните си функции – да отдават книги под наем на 

читателите – 8 от всеки десет деца се възползват именно от тази услуга. Младежите, 

които прекарват време в читалните са по-малко като брой, без значение дали са там, 

за да подготвят домашните си или за да четат странична литература.  

 

Все пак и към момента има деца - около 7% от двете групи, които се възползват от 

компютърното и интернет оборудването на библиотеките за различни дейности. По- 

големите - представителите на групата 11-18 г., са по-активни в ползването на ИКТ в 

библиотеките, но те по принцип са по-активни в това отношение.  

 

Резултатите от изследването категорично сочат, че е необходимо младежите и най-

вече по-малките деца да бъдат по-обстойно запознати с функциите на библиотеките и 

конкретните услуги, които те предлагат. Около половината от децата (11-18 г.) и една 

трета от пълнолетното население на страната лично заявяват, че имат нужда от 
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допълнителна информация, свързана с възможностите за ползване ресурсите на 

библиотеките.  

 

Графика 29 

15,7%

9,1%

34,1%

24,2%

33,6%

26,2%

16,6%

30,8% 9,7%

Възрастова група 
11-18 г. 

(база: N=604)

Възрастова група 
18  + 

(база: N=1003)

Нужда от информация за услугите, 
предлагани от обществените библиотеки:

категорично да

по-скоро да

по-скоро не

категорично не

не знам

 

 

Тези данни не бива да се възприемат като сигнал, че населението не е наясно за 

какво се ползват библиотеките, напротив - заявените информационни потребности са 

положителен сигнал за Програма „Глоб@лни библиотеки”. Очевидно, в случая става 

дума за по-будни хора, които желаят да са по-осведомени и за които е ясно, че има 

възможности отвъд наемането на книги. Профилът на посочилите отговор 

„категорично да” и „по-скоро да” се състои основно от младежи, които вече са били в 

обществени библиотеки и са доволни от посещението. Също така в тази група се 

включват и лица, които не са толкова активни ползватели на библиотечни услуги – 

момчета, младежи от столицата, по-малки деца (11-14 г.) и за които ще е полезно да 

бъдат запознати с предлаганите услуги. 

 

Над две трети от младежите заявяват готовност да се включат в конкретни обучителни 

курсове или консултации, предлагани в обществените библиотеки. 12 на сто от децата 

не са наясно дали биха се възползвали от подобни услуги или кои точно от 

предложените възможности ще са им най-интересни и полезни, но все пак и при тях 

има потенциал за включване, в случай, че библиотеките предложат примамлива 

програма.  

 

Най-полезната помощ за децата ще е свързана с придобиване на способности за 

развиване на теми и писане на самостоятелни текстове (граф.30). Дори тази 

необходимост да е наложена от училищните изисквания, придобитите умения ще са от 

полза и за по-нататъшната квалификация на младежите. 43 на сто от интервюираните 

биха се включили в дейности, които ще облекчат и подпомогнат подготовката им за 

училище.  
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Около една трета от децата биха се възползвали от курсове за придобиване на 

презентационни умения, и същия дял – от обучение как да се търси информация в 

глобалната мрежа. Сравнително висок интерес ще провокира и информацията за 

ползването на електронни каталози и бази данни, както и консултации във връзка с MS 

Office.  

 

Графика 30 

43,4%

31,5%

31,1%

27,2%

26,0%

1,7%

17,1%

11,8%

развиване на теми

подготовка на презентация

търсене на инф.в интернет

търсене в бази данни и каталози 

използване на MS Office

друго

не се интересувам от тези теми

не зная/ трудно ми е да кажа

Теми и обучителни курсове от интерес за децата:

 
База: възрастова група 11-18 г, N=607 

 

17 на сто от младежите заявяват, че никоя от предложените теми не буди интерес, 

тоест не са склонни да посещават библиотеките за придобиване на нови знания и 

умения. Най-често такъв отговор посочват момчетата, по-малките деца (11-14 г.), от 

които явно все още не се изисква толкова голяма подготовка и компетентност в 

училище, децата от малцинствените групи и младежите от по-малките градове. Също 

така, от предложените възможности са по-склонни да се отказват децата, които не са 

посещавали или не харесват библиотеките. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Възр. група 18+ г. 

Процентни разпределения – 

сравнителни данни 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всички данни са в процент. Четат се по колона 
 

Въпросите, при които сумата от отговорите надхвърля 100%,  

са с възможност за посочване на повече от един отговор 
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1. Кои от следните неща правите обикновено, когато търсите информация, която ви е 
необходима (независимо в каква област е тя)? 
 

  Процент 

база: 988 

питам приятели, близки и колеги 69,9 

купувам/ чета книги 33,0 

купувам/ чета вестници и списания 54,5 

гледам съответните телевизионни програми 79,5 

слушам съответните радио програми 36,3 

отивам в библиотека и ползвам ресурсите на библиотеката 
(вкл. интернет центрове в обществените библиотеки 

24,7 

използвам интернет за търсене на информация 51,7 

обръщам се към съответните специалисти (адвокати, 
лекари, ветеринари и други) 

44,1 

друго 2,0 

общо 395,9 

 
 
2. Бихте ли споделили приблизително колко често правите изброените от вас неща: 
 

  
всеки 
ден 

поне 
веднъж 

седмично 

поне 
веднъж 
месечно 

поне 
веднъж на 
3 месеца 

по-
рядко 

нико-
га 

общо база 

питам приятели, близки и 
колеги) 

31,0 40,2 19,5 3,1 5,6 0,6 100,0 444 

купувам/ чета книги 17,5 23,4 22,9 13,7 19,9 2,5 100,0 242 

купувам/ чета вестници и 
списания 

35,7 40,2 9,9 5,4 7,4 1,5 100,0 526 

Гледам съответните 
телевизионни програми 

76,7 11,0 6,2 3,5 2,2 0,4 100,0 772 

слушам съответните радио 
програми 

49,8 18,9 7,3 1,9 18,0 4,0 100,0 350 

отивам в библиотека и 
ползвам ресурсите й (вкл. 
интернет центрове в 
обществените библиотеки 

3,6 13,4 21,1 9,6 26,8 25,4 100,0 244 

използвам интернет за 
търсене на информация 

59,4 24,1 7,7 2,2 1,8 4,8 100,0 508 

обръщам се към 
съответните специалисти 
(адвокати, лекари, 
ветеринари и други) 

4,1 4,8 22,4 30,3 37,0 1,4 100,0 429 

друго 18,6 20,7 34,6 - 26,1 - 100,0 17 
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3. От информация в каква област обикновено имате нужда? 
 

  Процент 

база: 988 

новини (обществено-политически, икономически, спортни, 
свързани с науката и технологиите) 

65,1 

здраве и здравословен начин на живот 56,6 

работа (вкл. свободни работни места, бизнес, текуща 
дейност) 

38,4 

обществени и културни събития 36,1 

социални проблеми (осигуряване, безработица, човешки 
права и т.н.) 

35,5 

забавления 29,7 

отдих и възстановяване (почивки, екскурзии, пътувания и 
т.н.) 

28,5 

проблеми на децата (отглеждане, обучение, възпитание и 
т.н.) 

22,7 

образование в училище/ университет 13,6 

друга 2,2 

общо 328,6 

 
 
4. Приблизително колко често сте използвал/а компютър в последната година? 
 

  Процент 

база: 1 003 

всеки ден, през целия ден 38,0 

няколко пъти седмично 12,2 

един път седмично 1,9 

няколко пъти месечно 1,4 

един път месечно 0,3 

по-рядко 1,4 

през последната година не съм ползвал/а компютър 1,9 

изобщо не ползвам компютър 42,8 

общо 100,0 

 
 
5. Компютърът, който обикновено (най-често) ползвате е: 
 

  Процент 

база: ползващи компютър 553 

личен/ семеен компютър 82,9 

компютър на работното място 13,0 

компютър на приятели/съседи, когато имате нужда 1,6 

компютър в училището/университета, който посещавате 1,1 

компютър в интернет клуб/кафе 0,6 

компютър в обществена библиотека 0,2 

друго 0,5 

общо 100,0 
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6. Как оценявате най-общо вашата компютърна грамотност (уменията си за работа с 
компютър, извън употребата на интернет) по шестобалната система, където 2 е слаба, а 6 
– отлична? 
 

  
Възр. гр. 

18+ 
Възр. гр. 
11-18 г. 

база: ползващи компютър 549 558 

слаба 6,2 1,8 

средна 21,5 10,1 

добра 38,6 36,0 

много добра 24,0 32,4 

отлична 9,7 19,7 

общо 100,0 100,0 

средна оценка 4,10 4,58 

 
 
7. Къде сте придобили тези умения за работа с компютър? 
 

  Процент 

база: ползващи компютър 548 

самостоятелно 70,2 

на работното място 24,1 

в училище/ в университета 22,5 

на специални курсове 20,5 

в библиотека 2,0 

другаде 3,0 

не зная/не помня/не мога да отговоря 1,5 

общо 143,7 

 
 
8. Смятате ли, че ви е необходимо обучение за подобряване на компютърните ви умения 
(или придобиване, в случай, че не можете да боравите с компютър)? 
 

  Процент 

база: 1 003 

категорично да 13,7 

по-скоро да 24,9 

по-скоро не 19,8 

категорично не 30,9 

не мога да преценя 10,7 

общо 100,0 
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9. Приблизително колко често сте използвал/а интернет през последната година? 
 

  Процент 

база:  1 003 

всеки ден, през целия ден 35,9 

няколко пъти седмично 13,0 

един път седмично 2,6 

няколко пъти месечно 1,2 

един път месечно 0,4 

по-рядко 1,2 

не съм използвал/а интернет през последната година 5,0 

изобщо не съм използвал/а интернет 40,6 

общо 100,0 

 
 
10. Как оценявате най-общо вашите умения да работите в интернет (търсене на 
информация, браузване, ползване на интернет приложения) по шестобалната система, 
където 2 е слаба, а 6 – отлична? 
 

  Процент 

база: ползващи интернет 538 

слаба 3,7 

средна 21,3 

добра 38,0 

много добра 23,7 

отлична 13,2 

общо 100,0 

средна оценка 4,22 

 
 
11. Къде (на кои места) използвате интернет? 
 

  Процент 

база: ползващи интернет 544 

вкъщи 90,8 

на работното място 37,6 

при приятели, съседи 12,8 

интернет кафета, клубове 5,8 

в училище/ в университета 5,0 

обществени места с безплатен интернет (включително 
заведения, молове, други) 

3,0 

в обществена библиотека 1,5 

другаде 1,9 

общо 158,2 
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12. Къде най-често използвате интернет? 
 

  Процент 

база: ползващи интернет 544 

вкъщи 80,9 

на работното място 15,0 

при приятели, съседи 1,5 

в училище/ в университета 1,5 

интернет кафета, клубове 0,4 

в обществена библиотека 0,2 

обществени места с безплатен интернет (включително 
заведения, молове) 

0,2 

другаде 0,2 

общо 100,0 

 

13. Колко често използвате интернет за следните цели? 
 

  често понякога никога общо база 

за дейности, свързани с вашата работа/ 
основната ви дейност 

46,6 24,4 29,0 100,0 545 

за търсене на информация за стоки и услуги 38,5 30,7 30,9 100,0 545 

за онлайн пазаруване на стоки и услуги 10,5 17,7 71,8 100,0 545 

за търсене на работа или на служители 24,7 24,2 51,0 100,0 545 

за електронно банкиране 7,6 5,2 87,1 100,0 545 

за изпращане/ получаване на и-мейли 49,2 24,6 26,2 100,0 545 

за онлайн телефонни разговори 22,3 23,3 54,4 100,0 545 

за създаване на блогове или лични уебсайтове 10,1 11,7 78,1 100,0 545 

за ползване на Facebook 44,2 19,6 36,2 100,0 545 

за ползване на Skype 59,0 22,4 18,5 100,0 545 

за четене на вестници, новини и списания 
онлайн 

43,5 30,3 26,2 100,0 545 

за достъп до онлайн радио и телевизия 23,5 24,4 52,1 100,0 545 

за ползване или даунлоуд на игри, картинки, 
филми или музика 

29,7 25,5 44,8 100,0 545 

за публикуване или търсене на информация за 
обществени събития 

21,8 31,7 46,5 100,0 545 

за използване на дигитализирано културно 
наследство (виртуални изложби, дигитални 
библиотечни колекции и други) 

5,9 16,4 77,7 100,0 545 

за търсене на друга информация, свързана с 
култура или свободно време (изложби, театри, 
кино) 

14,2 28,2 57,5 100,0 545 

за даунлоуд на софтуер с цел обучение 7,5 15,4 77,1 100,0 545 

за дистанционно обучение или онлайн курсове 3,3 8,8 87,9 100,0 545 

за използване на електронни онлайн бази данни 7,6 16,6 75,9 100,0 545 

за използване на библиотечни каталози 6,7 10,7 82,6 100,0 545 

за търсене на здравна информация 26,3 38,1 35,6 100,0 545 

за ползване на електронни услуги (заявка за 
издаване на документи, подаване на 
декларации и други) 

8,0 18,8 73,2 100,0 545 

за проследяване на осигурителните фондове 
(здравни, пенсионни, безработица) 

11,9 31,2 56,8 100,0 545 
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14. Бихте ли дали оценка на вашите умения, свързани с информационните технологии 
(включително, ползване на интернет), по шестобалната система, където 2 е слаб, а 6 - 
отличен? 
 
база: ползващи интернет 

  
средна 
оценка 

сла-
ба 

сред-
на 

доб- 
ра 

мн. 
добра 

от-
лична 

нямам 
такива 
умения 

общо база 

Общи компютърни умения 
(например, използване на 
мишка, принтиране) 

4,59 3,6 17,1 28,7 23,5 25,2 1,9 
100,

0 
545 

Общи умения, свързани с 
използването на софтуер 
(например, използване на 
Word, Excel, бази данни, 
презентации) 

4,34 10,9 19,6 31,0 19,2 13,5 5,8 
100,

0 
545 

Общи възможности за 
справяне с технологични 
проблеми (напр., справяне с 
компютър, чиято система е 
блокирала, със заяла хартия 
в принтера и т.н.) 

4,24 16,4 21,2 27,4 16,2 10,7 8,0 
100,

0 
545 

Общи умения за ползване на 
интернет (напр., електронна 
поща, браузване в мрежата) 

4,72 3,5 15,7 25,9 25,6 25,9 3,5 
100,

0 
545 

Изпращане на и-мейли с 
прикачени файлове  

4,79 6,7 14,9 25,3 20,6 25,3 7,2 
100,

0 
544 

Онлайн/ уеб търсене (напр. 
чрез Google™, Yahoo™, или 
други източници за 
намиране на информация) 

4,78 4,8 13,5 25,0 23,8 29,0 3,9 
100,

0 
545 

Използване на онлайн бази 
данни (например, платени 
бази данни със съдържание) 

4,73 16,6 19,2 24,3 12,7 7,8 19,5 
100,

0 
545 

Създаване на уеб страници 4,49 32,2 15,7 16,7 7,4 6,2 21,9 
100,

0 
545 

Използване на интернет за 
обаждания по телефона 

4,62 15,9 15,6 25,5 16,6 13,2 13,2 
100,

0 
545 

 
 
15. Смятате ли, че ви е необходимо обучение за подобряване на уменията ви за боравене 
с интернет и онлайн източници на информация (или за придобиване на такива умения)? 
 

  Процент 

база: 1 003 

категорично да 13,1 

по-скоро да 24,7 

по-скоро не 18,5 

категорично не 30,5 

не мога да преценя 13,1 

общо 100,0 
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16. Какво ви идва наум най-напред, когато чуете думата „библиотека”? 
 

  Процент 

база: 1 003 

книги 52,4 

място за четене 13,4 

информация 11,1 

заемане и връщане на книги 10,8 

знание 7,7 

хранилище 4,1 

училище 2,7 

списания 2,4 

вестници 2,4 

скучно място 1,9 

място за общуване 1,7 

култура 1,4 

научно заведение 1,4 

да останеш сам 1,3 

светилище 1,3 

шкаф 1,0 

детство 1,0 

библиотека 0,9 

ценни книги 0,8 

художествена самодейност 0,7 

Национална Библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" 0,7 

работа с компютър 0,6 

времето е спряло 0,6 

забавни игри 0,5 

архив 0,5 

българска история 0,5 

съхраняване 0,3 

архаична сграда 0,2 

уют 0,2 

писатели 0,2 

неприветливо помещение 0,2 

свободно време 0,2 

интернет 0,2 

не е за роми 0,1 

библиотекари 0,1 

библиотека "Дора Габе" 0,1 

бедни 0,1 

въображение 0,1 

чета библията, друго не ме интересува 0,1 

да се развива библиотечното дело 0,1 

не знам/не мога да преценя 3,3 

общо 129,3 
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17. Българската библиотека като институция е: 
 

  

лявото 
твърд. е 

категорич-
но вярно 

лявото 
твърд. е 
по-скоро 

вярно 

дясното 
твърд. е 
по-скоро 

вярно 

дясното 
твърд. е 

категорич-
но вярно 

общо база: 

Библиотеката е популярно място за 
прекарване на времето/или 
Библиотеката не е популярно 
място за прекарване на времето 

28,4 25,0 27,6 18,9 100,0 973 

Библиотеката е модерна/или 
Библиотеката е старомодна 

20,3 29,3 32,1 18,3 100,0 961 

Библиотеката е място за комуни-
кация с други хора и приятели/или 
Библиотеката е място, в което да 
останеш сам 

22,8 24,9 32,0 20,3 100,0 968 

Библиотеката е съвременно 
оборудвана/или Оборудването в 
библиотеката е остаряло 

21,3 26,4 34,5 17,8 100,0 946 

Библиотеката е център на 
обществения живот/или 
Библиотеката не е център на 
обществения живот 

24,3 29,3 28,8 17,5 100,0 962 

Библиотеката е предназначена за 
младите хора/или Библиотеката е 
предназначена за по-възрастните 
хора 

25,2 37,7 26,4 10,7 100,0 960 

Библиотеката е забавно място за 
прекарване на времето/или 
Библиотеката е скучно място за 
прекарване на времето 

21,0 37,4 27,2 14,4 100,0 960 

Атмосферата в библиотеката е 
уютна /или Атмосферата в 
библиотеката е неуютна 

38,3 39,5 15,3 6,8 100,0 959 

Библиотеките въвеждат иновации 
/или Библиотеките не въвеждат 
иновации или ги въвеждат твърде 
бавно 

23,2 26,9 32,9 17,0 100,0 942 

Библиотеката е най-вече за учени 
и студенти /или Библиотеката е за 
всички 

22,5 18,9 24,6 33,9 100,0 978 

Библиотеките наемат 
висококвалифициран персонал 
/или Библиотеките наемат 
нискоквалифициран персонал 

35,2 46,7 13,6 4,5 100,0 957 

Библиотеките предлагат 
множество услуги/или 
Библиотеките само дават книги 
или печатни публикации за 
заемане или четене  

22,2 28,8 31,9 17,1 100,0 959 
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17. Моля от двойките твърдения да изберете това, което е най-близко до вашето мнение? 
 

  
Възр. гр. 

18+ 
Възр. гр. 
11-18 г. 

база: 973 584 

Библиотеката е популярно място за прекарване на времето 53,5 33,6 

Библ. не е популярно място за прекарване на времето 46,5 66,4 

общо 100,0 100,0 

база: 961 582 

Библиотеката е модерна 49,6 31,7 

Библиотеката е старомодна 50,4 68,3 

общо 100,0 100,0 

база: 968 586 

Библ. е място за комуникация с други хора и приятели 47,7 36,8 

Библиотеката е място, в което да останеш сам 52,3 63,2 

общо 100,0 100,0 

база: 946 579 

Библиотеката е съвременно оборудвана 47,7 40,4 

Оборудването в библиотеката е остаряло 52,3 59,6 

общо 100,0 100,0 

база: 962 579 

Библиотеката е център на обществения живот 53,7 36,6 

Библиотеката не е център на обществения живот 46,3 63,4 

общо 100,0 100,0 

база: 960 582 

Библиотеката е предназначена за младите хора 62,9 47,9 

Библиотеката е предназначена за по-възрастните хора 37,1 52,1 

общо 100,0 100,0 

база: 960 585 

Библиотеката е забавно място за прекарване на времето 58,4 33,4 

Библиотеката е скучно място за прекарване на времето 41,6 66,6 

общо 100,0 100,0 

база: 959 583 

Атмосферата в библиотеката е уютна 77,9 60,7 

Атмосферата в библиотеката е неуютна 22,1 39,3 

общо 100,0 100,0 

база: 942 - 

Библиотеките въвеждат иновации 50,1 - 

Библ. не въвеждат иновации или ги въвеждат твърде бавно 49,9 - 

общо 100,0 - 

база: 978 592 

Библиотеката е най-вече за учени и студенти 41,5 32,3 

Библиотеката е за всички 58,5 67,7 

общо 100,0 100,0 

база: 957 - 

Библиотеките наемат висококвалифициран персонал 81,8 - 

Библиотеките наемат нискоквалифициран персонал 18,2 - 

общо 100,0 - 

база: 959 582 

Библиотеките предлагат множество услуги 51,0 36,1 

Библиотеките само дават книги или печатни публикации за 
заемане или четене на място 

49,0 63,9 

общо 100,0 100,0 
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18. Българските библиотекари са: 
 

  

лявото 
твърд. е 

категорич-
но вярно 

лявото 
твърд. е 
по-скоро 

вярно 

дясното 
твърд. е 
по-скоро 

вярно 

дясното 
твърд. е 

категорич-
но вярно 

общо база:  

Библиотекарите помагат много на 
посетителите/или Библиотекарите 
не помагат достатъчно на 
посетителите 

53,4 33,6 9,3 3,7 100,0 967 

Библиотекарите са усмихнати и 
учтиви/или Библиотекарите са 
навъсени и неучтиви 

47,7 38,6 9,9 3,8 100,0 964 

Библиотекарите са хора с богата 
обща култура/или Библиотекарите 
са хора със сравнително бедна обща 
култура 

48,6 40,2 7,4 3,9 100,0 960 

Библиотекарите обичат работата 
си/или Библиотекарите не обичат 
работата си 

47,0 41,9 8,2 2,9 100,0 962 

Библиотекарите комуникират 
активно с посетителите/или 
Библиотекарите не комуникират 
активно с посетителите 

44,9 39,3 10,8 4,9 100,0 957 

От библиотекарите може да се 
научи много/или От библиотекарите 
може да се научи сравнително 
малко 

42,1 40,6 11,3 6,0 100,0 963 

Библиотекарите познават отлично 
фондовете и услугите на 
библиотеките/или Библиотекарите 
не познават достатъчно добре 
фондовете и услугите на 
библиотеките 

48,1 39,0 8,1 4,8 100,0 951 

Да си библиотекар е призвание/или 
Да си библиотекар е просто работа 

47,9 30,5 12,6 9,0 100,0 958 

Обществената роля на библиотекаря 
е важна/или Обществената роля на 
библиотекаря е маловажна 

50,2 34,4 10,1 5,3 100,0 957 
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18. Моля, от всяка двойка твърдения да изберете това, което е най-близко до вашето 
мнение?  
 

  
Възр. гр. 

18+ 
Възр. гр. 
11-18 г. 

база: 967 589 

Библиотекарите помагат много на посетителите 87,0 81,7 

Библиотекарите не помагат достатъчно на посетителите 13,0 18,3 

общо 100,0 100,0 

база: 964 585 

Библиотекарите са усмихнати и учтиви 86,3 82,8 

Библиотекарите са навъсени и неучтиви 13,7 17,2 

общо 100,0 100,0 

база: 960  

Библиотекарите са хора с богата обща култура 88,7 - 

Библиотекарите са хора със сравнително бедна обща 
култура 

11,3 - 

общо 100,0 - 

база: 962 579 

Библиотекарите обичат работата си 88,9 83,8 

Библиотекарите не обичат работата си 11,1 16,2 

общо 100,0 100,0 

база: 957 576 

Библиотекарите комуникират активно с посетителите 84,2 73,3 

Библиотекарите не комуникират активно с посетителите 15,8 26,7 

общо 100,0 100,0 

база: 963 584 

От библиотекарите може да се научи много 82,7 76,5 

От библиотекарите може да се научи сравнително малко 17,3 23,5 

общо 100,0 100,0 

база: 951  

Библиотекарите познават отлично фондовете и услугите на 
библиотеките 

87,1 - 

Библиотекарите не познават достатъчно добре фондовете и 
услугите на библиотеките 

12,9 - 

общо 100,0 - 

база: 958 580 

Да си библиотекар е призвание 78,4 60,8 

Да си библиотекар е просто работа 21,6 39,2 

общо 100,0 100,0 

база: 957 574 

Обществената роля на библиотекаря е важна 84,6 74,3 

Обществената роля на библиотекаря е маловажна 15,4 25,7 

общо 100,0 100,0 
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19. Приблизително колко често посещавате обществена библиотека? 
 

  Процент 

база: 1 003 

няколко пъти седмично 2,3 

поне веднъж седмично 2,8 

поне веднъж на две седмици 2,3 

поне веднъж месечно 6,8 

поне веднъж на 3 месеца 5,6 

поне веднъж годишно 7,0 

поне веднъж на 2 години 3,9 

по-рядко 32,6 

никога не съм посещавал/а библиотека 31,7 

не зная 5,0 

общо 100,0 

 
20. Бихте ли споделили каква е причината, поради която НЕ сте посещавали общ. библ.? 
 

  
Възр. гр. 

18+ 
Възр. гр. 
11-18 г. 

база: посещавали общ. библиотека 318 188 

нямам нужда 67,9 59,4 

ресурсите на библиотеките са оскъдни 5,7 10,3 

библиотеката е далече или мястото не е удобно 4,2 3,6 

не знам къде се намира библиотеката 2,5 6,8 

друго (моля, посочете) 7,7 8,6 

не зная/ неотговорил 12,0 11,3 

общо 100,0 100,0 

 
21. Приблизително колко често ползвате интернет в обществена библиотека? 
 

  Процент 

база: посещавали общ. библиотека 687 

всеки ден 1,1 

няколко пъти седмично 1,0 

един път седмично 0,9 

няколко пъти месечно 1,5 

един път месечно 0,7 

по-рядко 3,3 

не ползвам интернет в обществена библиотека 91,5 

общо 100,0 

 
22. При ползването на обществена библиотека, колко често се обръщате за помощ към 
библиотечните служители? 
 

  Процент 

база: посещавали общ. библиотека 685 

винаги 24,6 

често 29,5 

рядко 28,7 

никога 17,1 

общо 100,0 
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23. Ако говорим за последните си посещения в обществена библиотека, бихте ли казали 
най-общо доколко сте удовлетворен/а от: 
 
база: посещавали общ. библиотека 

  
напълно 
удовлет-

ворен 

по-скоро 
удовлет-

ворен 

колкото 
да, толко-

ва и не 

по-скоро 
неудов-

летворен 

напълно 
неудов-

летворен 
общо база 

ползваните библиотечни 
услуги 

41,3 39,7 12,8 4,7 1,5 100,0 655 

разнообразието на 
библиотечни материали/ 
богатството на библиотечния 
фонд 

32,8 38,2 17,2 8,6 3,2 100,0 650 

обслужването от страна на 
библиотечните служители 

47,3 35,8 11,6 3,5 1,7 100,0 646 

материалната база на 
библиотеката 

26,7 36,2 21,8 12,2 3,2 100,0 650 

техническата база на 
библиотеката 

21,4 31,0 26,3 13,9 7,4 100,0 646 

 
 
24. Какви библиотечни услуги сте ползвали в последната година? 
 

  Процент 

база: посещавали общ. библиотека 685 

заемане на книги, списания, вестници за четене вкъщи 53,1 

използване на читалня в библиотеката(четене на книги, 
вестници и списания) 

25,5 

търсене на информация в каталога/ каталозите на 
библиотеката 

12,9 

библиографски и фактологични справки, осъществени от 
библиотекарите 

10,8 

принтиране, сканиране копиране 7,1 

безплатен интернет достъп 5,2 

заемане на други материали (CD, DVD, музика и други) за 
ползване вкъщи 

4,6 

консултации от страна на библиотекарите за ползване на 
компютър, интернет и бази данни 

4,5 

сваляне на информация (на дискета, СD, DVD, флаш памет 
и други) 

2,8 

достъп до онлайн бази данни 2,6 

използване на компютър (Word, Excel, без интернет и 
онлайн бази данни) 

2,2 

използване на видео и аудио материали в библиотеката 
(CD, видео и аудио касети и други) 

2,0 

безплатни курсове по компютърна грамотност 1,9 

услуги за хора със специални нужди 1,0 

възможност за игра на компютърни игри 0,8 

друго 1,4 

нито една от посочените 29,4 

не зная/ не помня/ неотговорил 12,0 

общо 179,7 
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25. Какви услуги бихте ползвали в обществена библиотека? 
 

  Процент 

база: 948 

заемане на книги, списания, вестници за четене вкъщи 46,9 

използване на читалня в библиотеката(четене на книги, 
вестници и списания) 

22,0 

безплатен интернет достъп 11,7 

принтиране, сканиране копиране 11,3 

заемане на други материали (CD, DVD, музика и други) за 
ползване вкъщи 

11,2 

търсене на информация в каталога/ каталозите на 
библиотеката 

11,1 

безплатни курсове по компютърна грамотност 11,0 

библиографски и фактологични справки, осъществени от 
библиотекарите 

10,7 

използване на видео и аудио материали в библиотеката 
(CD, видео и аудио касети и други) 

7,5 

консултации от страна на библиотекарите за ползване на 
компютър, интернет и бази данни 

7,2 

достъп до онлайн бази данни 7,1 

сваляне на информация (на дискета, СD, DVD, флаш памет 
и други) 

7,0 

използване на компютър (Word, Excel, без интернет и 
онлайн бази данни) 

3,6 

услуги за хора със специални нужди 1,9 

възможност за игра на компютърни игри 1,2 

друго 1,1 

нито една от посочените 29,0 

не зная/ не помня/ неотговорил 9,1 

общо 210,4 

 
 
26. Смятате ли, че имате нужда от допълнителна информация, свързана с възможностите 
за ползване на услуги в обществените библиотеки? 
 

  
Възр. гр. 

18+ 
Възр. гр. 
11-18 г. 

база: 1 003 604 

категорично да 9,1 15,7 

по-скоро да 24,2 34,1 

по-скоро не 26,2 33,6 

категорично не 30,8 16,6 

не мога да преценя 9,7 - 

общо 100,0 100,0 
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27. Бихте ли посещавали безплатен курс по компютърна грамотност, предлаган в 
обществените библиотеки? 
 

  Процент 

база: 1 003 

категорично да 17,0 

по-скоро да 21,6 

по-скоро не 17,2 

категорично не 38,5 

не мога да преценя 5,8 

общо 100,0 

 
 
28.1. Чували ли сте някога за:_Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” 
 

  Процент 

база: 1 003 

да 13,3 

не 86,7 

общо 100,0 

 
 
28.2. Чували ли сте някога за:_Програма „Глоб@лни библиотеки – България” 
 

  Процент 

база: 1 003 

да 10,8 

не 89,2 

общо 100,0 

 
 
29. Моля посочете пол на респондента, без да питате: 
 

  
Възр. гр. 

18 + 
Възр. гр. 
7 - 10 г. 

Възр. гр. 
11-18 г. 

база: 1 003 274 607 

мъж 47,8 51,4 51,3 

жена 52,2 48,6 48,7 

общо 100,0 100,0 100,0 

 
 
30. Възрастова група: 
 

  Процент 

база: 1 003 

18-29 г. 19,8 

30-39 г. 18,0 

40-49 г. 16,4 

50-59 г. 17,1 

над 60 г. 28,7 

общо 100,0 
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31. Каква е вашата най-висока степен на завършено образование? 
 

  Процент 

база: 997 

висше (докторска и по-висока ) 6,6 

висше (бакалавър, магистър) 15,0 

полувисше, колеж 4,9 

средно специално 33,1 

средно общо 21,4 

основно и по-ниско 19,1 

общо 100,0 

 
32. Към коя етническа група принадлежите? 
 

  
Възр. гр. 

18 + 
Възр. гр. 
7 - 10 г. 

Възр. гр. 
11-18 г. 

база: 1 000 274 607 

българин 84,8 79,7 79,7 

българо-мохамеданин 1,6 1,7 1,4 

турчин 5,4 7,8 7,8 

ром 7,7 10,7 11,0 

друг етнос 0,5 - 0,1 

общо 100,0 100,0 100,0 

 
33. Вие сте: 
 

  Процент 

база: 997 

учащ (ученик, студент, стажант) 4,0 

собственик, съсобственик, управител на фирма 3,5 

работещ на ръководна длъжност 6,5 

работещ на изпълнителска длъжност 37,2 

безработен 16,8 

пенсионер 27,4 

домакиня/ по майчинство 4,6 

общо 100,0 

 
34. Колко деца под 18 години живеят във вашето домакинство? 
 

  Процент 

база: 1 003 

няма лица под 18 години 70,9 

едно 18,1 

две 9,2 

три 1,0 

четири 0,3 

пет и повече 0,5 

общо 100,0 
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35. Бихте ли посочили в коя група попада: 
 

  

чист 
месечен 
доход на 
домакин-

ството 

чист личен 
месечен 
доход 

база: 1 003 1 003 

няма доход 0,9 12,2 

до 200 лв. 4,7 12,9 

от 201 до 300 лв. 7,5 18,3 

от 301 до 500 лв. 17,1 17,2 

от 501 до 700 лв. 13,4 8,3 

от 701 до 900 лв. 11,9 2,9 

от 901 до 1200 лв. 9,0 1,3 

от 1201 до 1500 лв. 2,9 0,3 

над 1500 лв. 3,4 0,4 

не желая да отговоря 29,1 26,1 

общо 100,0 100,0 

 
 
36. Тип населено място: 
 

  
Възр. гр. 

18 + 
Възр. гр. 
7 - 10 г. 

Възр. гр. 
11-18 г. 

база: 1 003 274 607 

София 15,4 17,4 14,8 

областен град 32,7 31,2 33,1 

друг град 22,7 23,2 23,1 

село 29,1 28,2 28,9 

общо 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 стр. 76 
ЕСТАТ  www.estatbg.com 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Възр. група 18+ г. 

Профили по основни характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички данни са в процент. 

Четат се по ред. 
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1. Кои от следните неща правите обикновено, когато търсите информация, която ви е необходима (независимо в каква област е тя)? 
 

база: 988 

29. Пол: 

1. Кои от следните неща правите обикновено, когато търсите информация, която ви е необходима (независимо в 
каква област е тя)? 

питам 
приятели, 
близки и 
колеги 

купувам/ 
чета книги 

купувам/ 
чета 

вестници и 
списания 

гледам 
телевизи-

онни 
програми 

слушам 
радио 

програми 

отивам в 
библиотека и 

ползвам 
ресурсите й  

използвам 
интернет за 
търсене на 
информ. 

обръщам се 
към 

специалис-
ти  

друго 

мъж 67,1% 31,7% 51,3% 79,8% 40,1% 24,1% 52,1% 44,8% 1,9% 

жена 72,5% 34,3% 57,4% 79,2% 32,9% 25,4% 51,4% 43,5% 2,1% 

 
 

30. Възрастова група: 

1. Кои от следните неща правите обикновено, когато търсите информация, която ви е необходима (независимо в 
каква област е тя)? 

питам 
приятели, 
близки и 
колеги 

купувам/ 
чета книги 

купувам/ 
чета 

вестници и 
списания 

гледам 
телевизи-

онни 
програми 

слушам 
радио 

програми 

отивам в 
библиотека и 

ползвам 
ресурсите й  

използвам 
интернет за 
търсене на 
информ. 

обръщам се 
към 

специалис-
ти  

друго 

18-39 г. 74,3% 37,6% 53,8% 73,5% 35,5% 28,2% 80,0% 45,8% 3,2% 

40-59 г. 68,9% 32,8% 56,7% 82,1% 36,8% 25,0% 49,8% 44,9% 1,8% 

над 60 г. 65,4% 27,4% 52,8% 84,4% 36,9% 19,8% 16,4% 41,0% 0,5% 

 
 

31. Образование: 

1. Кои от следните неща правите обикновено, когато търсите информация, която ви е необходима (независимо в 
каква област е тя)? 

питам 
приятели, 
близки и 
колеги 

купувам/ 
чета книги 

купувам/ 
чета 

вестници и 
списания 

гледам 
телевизи-

онни 
програми 

слушам 
радио 

програми 

отивам в 
библиотека и 

ползвам 
ресурсите й  

използвам 
интернет за 
търсене на 
информ. 

обръщам се 
към 

специалис-
ти  

друго 

висше 66,1% 47,8% 58,5% 67,2% 36,3% 35,4% 80,8% 55,5% 5,0% 

средно / полувисше 71,3% 34,9% 60,6% 81,8% 38,0% 26,5% 54,9% 44,8% 1,3% 

основно и по-ниско 70,3% 11,0% 30,8% 86,5% 31,2% 7,3% 9,2% 29,6% 0,8% 
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32. Етнос: 

1. Кои от следните неща правите обикновено, когато търсите информация, която ви е необходима (независимо в 
каква област е тя)? 

питам 
приятели, 
близки и 
колеги 

купувам/ 
чета книги 

купувам/ 
чета 

вестници и 
списания 

гледам 
телевизи-

онни 
програми 

слушам 
радио 

програми 

отивам в 
библиотека и 

ползвам 
ресурсите й  

използвам 
интернет за 
търсене на 
информ. 

обръщам се 
към 

специалис-
ти  

друго 

българин 70,0% 36,7% 59,5% 78,9% 37,5% 27,2% 55,7% 48,1% 2,3% 

българо-
мохамеданин 

73,0% 30,2% 48,9% 74,7% 33,8% 16,1% 49,9% 54,8% 0,0% 

турчин 75,3% 17,8% 37,7% 85,6% 30,5% 19,8% 35,5% 30,9% 0,0% 

ром 63,9% 4,0% 13,7% 81,0% 26,6% 3,1% 22,3% 9,4% 0,0% 

друг етнос 82,2% 33,8% 33,8% 100,0% 43,0% 27,0% 16,0% 17,8% 0,0% 

 
 

33. Вие сте: 

1. Кои от следните неща правите обикновено, когато търсите информация, която ви е необходима (независимо в 
каква област е тя)? 

питам 
приятели, 
близки и 
колеги 

купувам/ 
чета книги 

купувам/ 
чета 

вестници и 
списания 

гледам 
телевизи-

онни 
програми 

слушам 
радио 

програми 

отивам в 
библиотека и 

ползвам 
ресурсите й  

използвам 
интернет за 
търсене на 
информ. 

обръщам се 
към 

специалис-
ти  

друго 

учащ (ученик, 
студент, стажант) 

63,7% 52,2% 47,7% 63,7% 32,1% 37,9% 88,3% 43,3% 2,0% 

собственик на 
фирма/ заемащ 
ръководна длъжност 

68,7% 40,4% 63,4% 68,5% 38,5% 29,2% 78,5% 44,0% 7,3% 

работещ на 
изпълнителска 
длъжност 

69,1% 38,7% 59,0% 77,5% 35,6% 30,7% 65,1% 49,8% 2,2% 

безработен 76,1% 25,1% 44,6% 85,8% 37,5% 19,8% 49,3% 39,8% 1,6% 

пенсионер 66,7% 24,4% 50,4% 84,2% 36,2% 16,2% 14,6% 39,1% 0,3% 

домакиня/ по 
майчинство 

85,8% 34,0% 65,4% 84,5% 41,2% 22,2% 79,9% 45,5% 0,0% 
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35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

1. Кои от следните неща правите обикновено, когато търсите информация, която ви е необходима (независимо в 
каква област е тя)? 

питам 
приятели, 
близки и 
колеги 

купувам/ 
чета книги 

купувам/ 
чета 

вестници и 
списания 

гледам 
телевизи-

онни 
програми 

слушам 
радио 

програми 

отивам в 
библиотека и 

ползвам 
ресурсите й  

използвам 
интернет за 
търсене на 
информ. 

обръщам се 
към 

специалис-
ти  

друго 

до 300 лв. 68,6% 18,0% 45,5% 86,2% 33,9% 13,5% 19,6% 33,3% 0,6% 

от 301 до 500 лв. 69,9% 28,8% 51,3% 83,2% 36,2% 21,8% 29,6% 40,2% 0,0% 

от 501 до 700 лв. 65,6% 29,5% 56,8% 84,9% 31,8% 21,7% 50,7% 40,2% 0,0% 

над 700 лв. 67,5% 35,3% 59,7% 72,8% 31,8% 24,9% 73,5% 47,2% 3,7% 

не желая да отговоря 74,8% 41,9% 54,3% 78,1% 44,0% 32,8% 59,2% 50,2% 3,1% 

 

36. Тип населено 
място: 

1. Кои от следните неща правите обикновено, когато търсите информация, която ви е необходима (независимо в 
каква област е тя)? 

питам 
приятели, 
близки и 
колеги 

купувам/ 
чета книги 

купувам/ 
чета 

вестници и 
списания 

гледам 
телевизи-

онни 
програми 

слушам 
радио 

програми 

отивам в 
библиотека и 

ползвам 
ресурсите й  

използвам 
интернет за 
търсене на 
информ. 

обръщам се 
към 

специалис-
ти  

друго 

София 87,9% 60,3% 67,5% 75,0% 53,8% 45,9% 79,5% 66,0% 5,2% 

областен град 60,4% 32,0% 53,6% 74,2% 29,4% 19,9% 55,9% 38,1% 1,3% 

друг град 78,0% 26,1% 50,0% 82,5% 27,4% 21,9% 46,8% 48,9% 2,2% 

село 64,6% 25,3% 52,0% 85,4% 41,9% 21,2% 36,2% 35,5% 0,8% 

 

4. Приблизително 
колко често сте 
използвал/а 
компютър в 
последната година? 

1. Кои от следните неща правите обикновено, когато търсите информация, която ви е необходима (независимо в 
каква област е тя)? 

питам 
приятели, 
близки и 
колеги 

купувам/ 
чета книги 

купувам/ 
чета 

вестници и 
списания 

гледам 
телевизи-

онни 
програми 

слушам 
радио 

програми 

отивам в 
библиотека и 

ползвам 
ресурсите й  

използвам 
интернет за 
търсене на 
информ. 

обръщам се 
към 

специалис-
ти  

друго 

всеки ден или през 
ден 

71,2% 44,1% 62,0% 73,7% 40,4% 33,2% 90,5% 50,4% 3,6% 

веднъж седмично и 
по-рядко 

75,4% 41,2% 64,2% 88,4% 42,6% 37,6% 60,1% 50,3% 0,0% 

не ползващи 
компютър изобщо 

67,8% 19,3% 44,6% 85,2% 30,9% 13,5% 5,9% 36,2% 0,3% 
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9. Приблизително 
колко често сте 
използвал/а 
интернет през 
последната година? 

1. Кои от следните неща правите обикновено, когато търсите информация, която ви е необходима (независимо в 
каква област е тя)? 

питам 
приятели, 
близки и 
колеги 

купувам/ 
чета книги 

купувам/ 
чета 

вестници и 
списания 

гледам 
телевизи-

онни 
програми 

слушам 
радио 

програми 

отивам в 
библиотека и 

ползвам 
ресурсите й  

използвам 
интернет за 
търсене на 
информ. 

обръщам се 
към 

специалис-
ти  

друго 

активни ползватели 
(всеки ден или през 
ден) 

71,6% 44,7% 62,5% 73,2% 40,1% 33,8% 91,0% 50,6% 3,5% 

неактивни 
ползватели (веднъж 
седмично и по-
рядко) 

77,2% 37,8% 63,9% 89,6% 44,2% 29,9% 64,5% 51,5% 0,0% 

не ползващи 
интернет изобщо 

67,2% 19,6% 44,5% 85,2% 31,3% 14,2% 7,0% 36,1% 0,5% 

 

19. Приблизително 
колко често 
посещавате 
обществена 
библиотека? 

1. Кои от следните неща правите обикновено, когато търсите информация, която ви е необходима (независимо в 
каква област е тя)? 

питам 
приятели, 
близки и 
колеги 

купувам/ 
чета книги 

купувам/ 
чета 

вестници и 
списания 

гледам 
телевизи-

онни 
програми 

слушам 
радио 

програми 

отивам в 
библиотека и 

ползвам 
ресурсите й  

използвам 
интернет за 
търсене на 
информ. 

обръщам се 
към 

специалис-
ти  

друго 

поне веднъж 
месечно и по-често 

68,4% 60,8% 70,4% 78,7% 50,4% 66,8% 63,7% 50,7% 1,5% 

от веднъж на 3 
месеца до веднъж 2 
години 

69,9% 44,5% 65,0% 76,0% 35,1% 29,7% 63,3% 49,0% 3,8% 

по-рядко от веднъж 
на 2 години 

63,6% 24,6% 48,4% 75,1% 28,3% 11,3% 50,3% 38,1% 1,6% 

никога не съм 
посещавал/а 
библиотека 

77,2% 26,3% 50,5% 86,5% 39,5% 19,9% 41,4% 44,7% 0,5% 

не зная 70,6% 11,4% 37,3% 78,2% 32,3% 4,4% 52,4% 44,4% 9,4% 
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3. От информация в каква област обикновено имате нужда? 
 

база: 988 

29. Пол: 

3. От информация в каква област обикновено имате нужда? 

образование 
в училище/ 
университет 

работа  
социални 
проблеми  

здраве и 
здравословен 

начин на живот 

проблеми 
на децата  

отдих и 
възстано-

вяване  
новини  

обществени 
и културни 

събития 

забавле-
ния 

друга 

мъж 10,5% 41,4% 33,1% 48,8% 16,1% 26,8% 66,9% 31,0% 34,0% 2,4% 

жена 16,5% 35,7% 37,7% 63,7% 28,7% 30,1% 63,5% 40,8% 25,8% 2,0% 

 
 

30. Възрастова 
група: 

3. От информация в каква област обикновено имате нужда? 

образование 
в училище/ 
университет 

работа  
социални 
проблеми  

здраве и 
здравословен 

начин на живот 

проблеми 
на децата  

отдих и 
възстано-

вяване  
новини  

обществени 
и културни 

събития 

забавле-
ния 

друга 

18-39 г. 23,6% 54,6% 34,5% 43,6% 33,8% 37,9% 57,7% 36,7% 50,8% 2,4% 

40-59 г. 11,9% 42,5% 39,3% 57,6% 20,4% 28,7% 68,0% 36,8% 20,2% 2,0% 

над 60 г. 2,4% 11,9% 32,4% 73,0% 10,5% 15,8% 71,6% 34,5% 12,7% 2,2% 

 
 

31. Образование: 

3. От информация в каква област обикновено имате нужда? 

образование 
в училище/ 
университет 

работа  
социални 
проблеми  

здраве и 
здравословен 

начин на живот 

проблеми 
на децата  

отдих и 
възстано-

вяване  
новини  

обществени 
и културни 

събития 

забавле-
ния 

друга 

висше 20,9% 47,1% 33,2% 57,3% 32,4% 43,7% 69,1% 50,8% 41,1% 5,9% 

средно / 
полувисше 

13,2% 40,1% 37,9% 55,1% 21,0% 28,7% 65,6% 35,7% 31,1% 1,4% 

основно и по-
ниско 

6,9% 24,3% 31,2% 60,7% 17,6% 11,5% 58,7% 20,5% 13,1% 0,5% 
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32. Етнос: 

3. От информация в каква област обикновено имате нужда? 

образование 
в училище/ 
университет 

работа  
социални 
проблеми  

здраве и 
здравословен 

начин на живот 

пробле
ми на 
децата  

отдих и 
възстано-

вяване  
новини  

обществени 
и културни 

събития 

забавле-
ния 

друга 

българин 14,0% 37,8% 35,4% 57,2% 21,3% 31,4% 68,1% 38,5% 30,9% 2,6% 

българо-
мохамеданин 

17,0% 28,7% 34,4% 85,1% 32,0% 22,3% 64,0% 32,7% 32,9% 0,0% 

турчин 12,4% 43,3% 39,1% 61,0% 37,5% 18,3% 48,1% 35,6% 22,6% 0,0% 

ром 9,5% 44,0% 34,8% 39,1% 27,0% 4,5% 45,0% 8,1% 22,9% 0,0% 

друг етнос 27,0% 39,2% 16,0% 76,8% 0,0% 44,8% 49,8% 59,0% 0,0% 0,0% 

 
 

33. Вие сте: 

3. От информация в каква област обикновено имате нужда? 

образование 
в училище/ 
университет 

работа  
социални 
проблеми  

здраве и 
здравословен 

начин на 
живот 

проблеми 
на децата  

отдих и 
възстано-

вяване  
новини  

обществени 
и културни 

събития 

забавле-
ния 

друга 

учащ (ученик, 
студент, стажант) 

71,5% 29,7% 21,7% 32,7% 19,9% 41,4% 57,6% 57,5% 64,5% 0,0% 

собственик на 
фирма/ заемащ 
ръководна 
длъжност 

19,4% 56,3% 32,9% 57,8% 27,5% 46,1% 74,5% 44,6% 32,4% 8,8% 

работещ на 
изпълнителска 
длъжност 

12,3% 45,0% 35,8% 48,2% 25,3% 32,2% 61,9% 34,4% 32,5% 1,7% 

безработен 14,7% 58,8% 41,3% 46,9% 18,3% 25,0% 63,5% 29,5% 38,5% 0,9% 

пенсионер 2,6% 12,0% 34,0% 74,5% 9,6% 16,4% 69,2% 34,0% 10,1% 1,8% 

домакиня/ по 
майчинство 

22,6% 37,1% 42,1% 77,2% 86,0% 35,7% 55,7% 48,7% 57,4% 1,2% 

 
 
 
 
 
 



 стр. 83 
ЕСТАТ  www.estatbg.com 

 

35.1. Чист 
месечен доход на 
домакинството? 

3. От информация в каква област обикновено имате нужда? 

образование 
в училище/ 
университет 

работа  
социални 
проблеми  

здраве и 
здравословен 

начин на 
живот 

проблеми 
на децата  

отдих и 
възстано-

вяване  
новини  

обществени 
и културни 

събития 

забавле-
ния 

друга 

до 300 лв. 4,7% 16,9% 37,7% 63,1% 14,5% 20,4% 67,2% 31,0% 22,9% 0,6% 

от 301 до 500 лв. 7,4% 25,2% 40,5% 69,0% 16,6% 14,5% 68,6% 39,8% 16,4% 2,9% 

от 501 до 700 лв. 17,9% 40,8% 41,4% 61,4% 24,0% 30,3% 66,8% 41,5% 30,0% 0,0% 

над 700 лв. 17,4% 50,7% 31,9% 51,0% 26,9% 36,0% 68,7% 34,8% 37,2% 4,3% 

не желая да 
отговоря 

15,7% 43,2% 32,3% 49,4% 25,4% 32,6% 57,9% 34,9% 33,5% 1,6% 

 

36. Тип населено 
място: 

3. От информация в каква област обикновено имате нужда? 

образование 
в училище/ 
университет 

работа  
социални 
проблеми  

здраве и 
здравослов
ен начин на 

живот 

проблеми 
на децата  

отдих и 
възстано-

вяване  
новини  

обществени 
и културни 

събития 

забавле-
ния 

друга 

София 18,3% 45,9% 29,6% 50,4% 30,9% 42,9% 63,5% 39,5% 37,6% 5,1% 

областен град 17,0% 43,6% 35,8% 52,5% 19,8% 31,0% 60,8% 35,7% 31,1% 2,3% 

друг град 9,5% 33,4% 34,4% 62,8% 20,5% 26,2% 71,8% 35,3% 25,1% 1,2% 

село 10,6% 32,5% 39,3% 59,7% 23,3% 20,0% 65,7% 35,5% 27,6% 1,3% 

 

4. Приблизително 
колко често сте 
използвал/а 
компютър в 
последната год.? 

3. От информация в каква област обикновено имате нужда? 

образование 
в училище/ 
университет 

работа  
социални 
проблеми  

здраве и 
здравослов
ен начин на 

живот 

проблеми 
на децата  

отдих и 
възстано-

вяване  
новини  

обществени 
и културни 

събития 
забавле-ния друга 

всеки ден или 
през ден 

21,0% 53,4% 36,4% 48,4% 29,2% 41,2% 65,4% 43,5% 45,2% 2,8% 

веднъж седмично 
и по-рядко 

18,1% 31,6% 37,9% 63,3% 26,6% 33,1% 71,4% 32,8% 38,0% 2,1% 

не ползвали през 
последната год. 
или изобщо 

4,6% 21,9% 34,3% 65,3% 14,8% 13,4% 64,1% 27,9% 10,9% 1,5% 
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9. Приблизително 
колко често сте 
използвал/а 
интернет през 
последната год.? 

3. От информация в каква област обикновено имате нужда? 

образование 
в училище/ 
университет 

работа  
социални 
проблеми  

здраве и 
здравослов
ен начин на 

живот 

проблеми 
на децата  

отдих и 
възстано-

вяване  
новини  

обществе
ни и 

културни 
събития 

забавле-ния друга 

активни 
ползватели 
(всеки ден или 
през ден) 

20,3% 53,6% 36,1% 49,2% 29,1% 41,3% 64,9% 44,4% 46,0% 3,1% 

неактивни 
ползватели 
(веднъж 
седмично и по-
рядко) 

21,2% 37,5% 44,4% 54,9% 26,8% 37,5% 77,6% 31,0% 35,3% 0,0% 

не ползващи 
интернет изобщо 

5,3% 21,7% 33,8% 65,1% 15,1% 13,4% 63,8% 27,6% 11,1% 1,5% 

 
 

19. 
Приблизително 
колко често 
посещавате общ. 
библиотека? 

3. От информация в каква област обикновено имате нужда? 

образование 
в училище/ 
университет 

работа  
социални 
проблеми  

здраве и 
здравослов
ен начин на 

живот 

проблеми 
на децата  

отдих и 
възстано-

вяване  
новини  

обществе
ни и 

културни 
събития 

забавле-ния друга 

поне веднъж 
месечно и по-
често 

24,2% 37,4% 37,3% 63,3% 26,3% 37,0% 72,7% 54,0% 44,1% 1,6% 

от веднъж на 3 
месеца до 
веднъж 2 години 

21,1% 50,5% 38,6% 54,1% 25,7% 41,0% 61,0% 37,0% 41,7% 1,7% 

по-рядко от 
веднъж на 2 
години 

12,2% 38,5% 38,1% 63,3% 21,8% 30,5% 69,6% 42,5% 24,7% 3,2% 

никога не съм 
посещавал/а 
библиотека 

7,5% 32,8% 32,5% 47,3% 21,0% 17,5% 58,2% 21,3% 24,7% 0,0% 

не зная 5,6% 35,4% 22,7% 61,1% 18,3% 18,8% 71,1% 32,5% 12,1% 12,7% 
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4. Приблизително колко често сте използвал/а компютър в последната година? 
 

база: 1003 

29. Пол: 

4. Приблизително колко често сте 
използвал компютър в последната год.? 

общо всеки ден 
или през 

ден 

веднъж 
седмично и 

по-рядко 

не ползвали 
през последната 
год. или въобще 

мъж 51,6% 5,0% 43,4% 100,0% 

жена 48,9% 5,2% 46,0% 100,0% 

 

30. Възрастова група: 

4. Приблизително колко често сте 
използвал компютър в последната год.? 

общо всеки ден 
или през 

ден 

веднъж 
седмично и 

по-рядко 

не ползвали 
през последната 
год. или въобще 

18-39 г. 81,5% 4,0% 14,5% 100,0% 

40-59 г. 49,1% 8,6% 42,3% 100,0% 

над 60 г. 10,4% 2,4% 87,2% 100,0% 

 

31. Образование: 

4. Приблизително колко често сте 
използвал компютър в последната год.? 

общо всеки ден 
или през 

ден 

веднъж 
седмично и 

по-рядко 

не ползвали 
през последната 
год. или въобще 

висше 81,0% 5,1% 13,9% 100,0% 

средно / полувисше 53,3% 5,6% 41,1% 100,0% 

основно и по-ниско 6,9% 3,2% 89,9% 100,0% 

 

32. Етнос: 

4. Приблизително колко често сте 
използвал компютър в последната год.? 

общо всеки ден 
или през 

ден 

веднъж 
седмично и 

по-рядко 

не ползвали 
през последната 
год. или въобще 

българин 54,1% 5,1% 40,8% 100,0% 

българо-мохамеданин 43,8% - 56,3% 100,0% 

турчин 31,5% 9,3% 59,3% 100,0% 

ром 24,7% 3,9% 71,4% 100,0% 

друг етнос 40,0% - 60,0% 100,0% 

 

33. Вие сте: 

4. Приблизително колко често сте 
използвал компютър в последната год.? 

общо всеки ден 
или през 

ден 

веднъж 
седмично и 

по-рядко 

не ползвали 
през последната 
год. или въобще 

учащ  95,0% - 5,0% 100,0% 

собственик/ заемащ 
ръководна длъжност 

80,8% 5,1% 14,1% 100,0% 

на изпълнителска 
длъжност 

65,6% 7,8% 26,6% 100,0% 

безработен 46,4% 6,5% 47,0% 100,0% 

пенсионер 8,8% 2,2% 89,0% 100,0% 

домакиня/ по 
майчинство 

80,0% 2,2% 17,8% 100,0% 
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35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

4. Приблизително колко често сте 
използвал компютър в последната год.? 

общо всеки ден 
или през 

ден 

веднъж 
седмично и 

по-рядко 

не ползвали 
през последната 
год. или въобще 

до 300 лв. 15,2% 5,3% 79,5% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 25,0% 1,2% 73,8% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 48,5% 11,2% 40,3% 100,0% 

над 700 лв. 75,5% 6,2% 18,3% 100,0% 

не желая да отговоря 58,2% 3,4% 38,4% 100,0% 

 

36. Тип населено 
място: 

4. Приблизително колко често сте 
използвал компютър в последната год.? 

общо всеки ден 
или през 

ден 

веднъж 
седмично и 

по-рядко 

не ползвали 
през последната 
год. или въобще 

София 77,3% 1,3% 21,4% 100,0% 

областен град 57,6% 5,8% 36,6% 100,0% 

друг град 43,9% 6,1% 50,0% 100,0% 

село 32,6% 5,2% 62,2% 100,0% 

 

19. Приблизително 
колко често 
посещавате общ. 
библиотека? 

4. Приблизително колко често сте 
използвал компютър в последната год.? 

общо всеки ден 
или през 

ден 

веднъж 
седмично и 

по-рядко 

не ползвали 
през последната 
год. или въобще 

Поне веднъж месечно 
и по-чести 

59,2% 9,2% 31,7% 100,0% 

От веднъж на 3 месеца 
до веднъж на 2 години 

65,1% 7,2% 27,7% 100,0% 

По-рядко от веднъж на 
2 години 

51,1% 5,5% 43,4% 100,0% 

Никога не съм 
посещавал/ а общ. 
библиотека 

37,9% 1,6% 60,6% 100,0% 

не зная 46,0% 8,0% 46,0% 100,0% 
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5. Компютърът, който обикновено (най-често) ползвате е: 
 

база ползващи компютър: 553 

29. Пол: 

5. Компютърът, който обикновено (най-често) ползвате е: 

общо личен/ семеен 
компютър 

компютър в 
училището/ 

университета 

компютър на 
работното 

място 

компютър на 
приятели/ 

съседи 

компютър в 
интернет 

клуб/ кафе 

компютър в 
обществена 
библиотека 

друго 

мъж 86,7% 0,7% 8,9% 1,8% 1,5% 0,4% - 100,0% 

жена 79,2% 1,4% 17,0% 1,4% - - 1,1% 100,0% 

 
 

30. Възрастова група: 

5. Компютърът, който обикновено (най-често) ползвате е: 

общо личен/ семеен 
компютър 

компютър в 
училището/ 

университета 

компютър на 
работното 

място 

компютър на 
приятели/ 

съседи 

компютър в 
интернет 

клуб/ кафе 

компютър в 
обществена 
библиотека 

друго 

18-39 г. 88,6% 0,6% 8,0% 1,2% 1,2% 0,3%  100,0% 

40-59 г. 74,0% 1,6% 21,9% 1,0% - - 1,6% 100,0% 

над 60 г. 81,1% 2,7% 10,8% 5,4% - -  100,0% 

 
 

31. Образование: 

5. Компютърът, който обикновено (най-често) ползвате е: 

общо личен/ семеен 
компютър 

компютър в 
училището/ 

университета 

компютър на 
работното 

място 

компютър на 
приятели/ 

съседи 

компютър в 
интернет клуб/ 

кафе 

компютър в 
обществена 
библиотека 

друго 

висше 77,5% 1,6% 19,3% 0,5% - - 1,1% 100,0% 

средно / полувисше 85,0% 1,2% 10,1% 2,0% 1,2% 0,3% 0,3% 100,0% 

основно и по-ниско 90,0% - 5,0% 5,0% - - - 100,0% 
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32. Етнос: 

5. Компютърът, който обикновено (най-често) ползвате е: 

общо личен/ семеен 
компютър 

компютър в 
училището/ 

университета 

компютър на 
работното 

място 

компютър на 
приятели/ 

съседи 

компютър в 
интернет клуб/ 

кафе 

компютър в 
обществена 
библиотека 

друго 

българин 83,2% 1,0% 13,2% 1,6% 0,4% - 0,6% 100,0% 

българо-мохамеданин 62,5% 12,5% 25,0% - - - - 100,0% 

турчин 81,8% 4,5% 9,1% - 4,5% - - 100,0% 

ром 81,8% - 9,1% 4,5% - 4,5% - 100,0% 

друг етнос 50,0% - 50,0% - - - - 100,0% 

 

33. Вие сте: 

5. Компютърът, който обикновено (най-често) ползвате е: 

общо личен/ семеен 
компютър 

компютър в 
училището/ 

университета 

компютър на 
работното 

място 

компютър на 
приятели/ 

съседи 

компютър в 
интернет клуб/ 

кафе 

компютър в 
обществена 
библиотека 

друго 

учащ (ученик, студент, 
стажант) 

89,5% 2,6% 7,9% - - - - 100,0% 

собственик на фирма/ 
заемащ ръководна 
длъжност 

80,2% - 18,6% 1,2% - - - 100,0% 

работещ на 
изпълнителска 
длъжност 

77,5% 2,2% 17,7% 0,7% 0,7% 0,4% 0,7% 100,0% 

безработен 93,1% - 2,3% 2,3% 1,1% - 1,1% 100,0% 

пенсионер 86,7% - 6,7% 6,7% - - - 100,0% 

домакиня/ по 
майчинство 

94,6% - 2,7% 2,7% - - - 100,0% 
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35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

5. Компютърът, който обикновено (най-често) ползвате е: 

общо личен/ семеен 
компютър 

компютър в 
училището/ 

университета 

компютър на 
работното 

място 

компютър на 
приятели/ 

съседи 

компютър в 
интернет клуб/ 

кафе 

компютър в 
обществена 
библиотека 

друго 

до 300 лв. 77,8% 7,4% 14,8% - - - - 100,0% 

от 301 до 500 лв. 77,3% 2,3% 15,9% - 2,3% - 2,3% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 81,5% 1,2% 14,8% 2,5% - - - 100,0% 

над 700 лв. 82,9% 0,9% 13,5% 1,8% 0,5% 0,5% - 100,0% 

не желая да отговоря 85,6% 0,6% 11,1% 1,1% 0,6% - 1,1% 100,0% 

 
 

36. Тип населено място: 

5. Компютърът, който обикновено (най-често) ползвате е: 

общо личен/ 
семеен 

компютър 

компютър в 
училището/ 

университета 

компютър на 
работното 

място 

компютър на 
приятели/ 

съседи 

компютър в 
интернет клуб/ 

кафе 

компютър в 
обществена 
библиотека 

друго 

София 91,8% 0,8% 6,6% 0,8% - - - 100,0% 

областен град 84,6% 0,5% 12,5% 1,4% - 0,5% 0,5% 100,0% 

друг град 69,3% 2,6% 23,7% 1,8% 0,9% - 1,8% 100,0% 

село 82,7% 1,8% 10,9% 2,7% 1,8% - - 100,0% 

 
 

4. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
компютър в последната 
година? 

5. Компютърът, който обикновено (най-често) ползвате е: 

общо личен/ 
семеен 

компютър 

компютър в 
училището/ 

университета 

компютър на 
работното 

място 

компютър на 
приятели/ 

съседи 

компютър в 
интернет клуб/ 

кафе 

компютър в 
обществена 
библиотека 

друго 

активни ползватели 
(всеки ден или през ден) 

84,7% 0,8% 13,5% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 100,0% 

неактивни ползватели 
(веднъж седмично и по-
рядко) 

66,7% 3,9% 9,8% 11,8% 3,9% - 3,9% 100,0% 
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6. Как оценявате най-общо вашата компютърна грамотност (уменията си за работа с 
компютър, извън употребата на интернет) по шестобалната система, от „слаб” 2 до 

„отличен” 6? 
 

база ползващи компютър: 548 

29. Пол:  Средна оценка База 

мъж 4,03 270 

жена 4,16 278 

 
30. Възрастова група: Средна оценка База 

18-39 г. 4,24 320 

40-59 г. 3,87 193 

над 60 г. 3,98 36 

 
31. Образование: Средна оценка База 

висше 4,37 185 

средно / полувисше 3,97 343 

основно и по-ниско 3,70 20 

 
32. Етнос: Средна оценка База 

българин 4,11 496 

българо-мохамеданин 4,23 7 

турчин 4,23 22 

ром 3,68 22 

друг етнос 4,00 2 

 
33. Вие сте: Средна оценка База 

учащ (ученик, студент, стажант) 4,62 38 

собственик на фирма/ заемащ 
ръководна длъжност 

4,25 85 

работещ на изпълнителска длъжност 3,99 267 

безработен 4,03 87 

пенсионер 3,77 30 

домакиня/ по майчинство 4,27 37 

 
35.1. Чист месечен доход на 
домакинството? 

Средна оценка База 

до 300 лв. 3,61 25 

от 301 до 500 лв. 4,15 44 

от 501 до 700 лв. 3,93 81 

над 700 лв. 4,17 220 

не желая да отговоря 4,13 178 

 
36. Тип населено място: Средна оценка База 

София 3,99 122 

областен град 4,30 204 

друг град 4,05 114 

село 3,88 109 
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4. Приблизително колко често сте 
използвал/а компютър в последната 
година? 

Средна оценка База 

активни ползватели (всеки ден или 
през ден) 

4,20 499 

неактивни ползватели (веднъж 
седмично и по-рядко) 

3,08 50 

 
9. Приблизително колко често сте 
използвал/а интернет през 
последната година? 

Средна оценка База 

активни ползватели (всеки ден или 
през ден) 

4,21 485 

неактивни ползватели (веднъж 
седмично и по-рядко) 

3,32 53 

не ползващи интернет изобщо 2,88 11 

 
19. Приблизително колко често 
посещавате обществена библиотека? 

Средна оценка База 

поне веднъж месечно и по-често 4,48 96 

от веднъж на 3 месеца до веднъж 2 
години 

4,15 117 

по-рядко от веднъж на 2 години 3,98 184 

никога не съм посещавал/а 
библиотека 

3,97 124 

не зная 3,83 27 

 
 

7. Къде сте придобили тези умения за работа с компютър? 
 

база ползващи компютър: 548 

29. Пол: 

7. Къде сте придобили тези умения за работа с компютър? 

в училище/ 
в универ-

ситета 

на 
работното 

място 

на 
специални 

курсове 

самостоя-
телно 

в библио-
тека 

другаде не зная 

мъж 21,4% 18,5% 14,3% 75,7% 2,4% 4,1% 1,6% 

жена 23,5% 29,5% 26,4% 65,0% 1,5% 2,0% 1,4% 

 

30. Възрастова група: 

7. Къде сте придобили тези умения за работа с компютър? 

в училище/ 
в универ-

ситета 

на 
работното 

място 

на специал-
ни курсове 

самостоя-
телно 

в библио-
тека 

другаде не зная 

18-39 г. 31,6% 19,9% 15,0% 72,4% 1,6% 2,8% 1,2% 

40-59 г. 8,6% 28,9% 29,2% 67,9% 2,1% 2,9% 1,7% 

над 60 г. 14,8% 36,3% 23,6% 63,2% 4,6% 4,6% 3,3% 

 

31. Образование: 

7. Къде сте придобили тези умения за работа с компютър? 

в училище/ 
в универ-

ситета 

на 
работното 

място 

на специал-
ни курсове 

самостоя-
телно 

в библио-
тека 

другаде не зная 

висше 25,5% 42,3% 30,7% 59,7% 1,9% 4,4% 2,2% 

средно / полувисше 21,0% 15,6% 16,2% 74,6% 1,9% 1,8% 1,2% 

основно и по-ниско 21,1% 4,3% 0,0% 91,5% 4,3% 10,4% 0,0% 
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32. Етнос: 

7. Къде сте придобили тези умения за работа с компютър? 

в училище/ 
в универ-

ситета 

на 
работното 

място 

на специал-
ни курсове 

самостоя-
телно 

в библио-
тека 

другаде не зная 

българин 22,3% 24,8% 21,5% 70,5% 1,9% 3,3% 1,5% 

българо-мохамеданин 7,4% 57,9% 17,9% 63,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

турчин 38,8% 17,1% 11,6% 58,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

ром 15,5% 3,7% 5,4% 80,1% 5,4% 0,0% 3,7% 

друг етнос 0,0% 50,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

33. Вие сте: 

7. Къде сте придобили тези умения за работа с компютър? 

в училище/ 
в универ-

ситета 

на 
работното 

място 

на специал-
ни курсове 

самостоя-
телно 

в библио-
тека 

другаде не зная 

учащ  54,1% 19,5% 12,4% 68,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

собственик на фирма/ 
заемащ ръководна 
длъжност 

18,6% 29,9% 33,9% 64,1% 1,0% 6,0% 4,0% 

работещ на 
изпълнителска 
длъжност 

17,1% 25,6% 18,9% 72,2% 2,7% 2,0% 0,3% 

безработен 30,6% 7,7% 15,8% 78,1% 2,3% 3,3% 4,5% 

пенсионер 5,6% 39,7% 34,9% 52,8% 2,8% 9,7% 0,0% 

домакиня/ по 
майчинство 

33,0% 33,3% 8,6% 64,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

7. Къде сте придобили тези умения за работа с компютър? 

в училище/ 
в универ-

ситета 

на 
работното 

място 

на специал-
ни курсове 

самостоя-
телно 

в библио-
тека 

другаде не зная 

до 300 лв. 30,5% 17,0% 15,9% 55,6% 0,0% 2,9% 4,7% 

от 301 до 500 лв. 31,3% 18,2% 24,3% 53,9% 4,7% 1,9% 0,0% 

от 501 до 700 лв. 21,6% 24,3% 24,1% 69,5% 2,1% 4,0% 0,0% 

над 700 лв. 15,8% 24,9% 24,5% 70,5% 1,9% 3,9% 1,5% 

не желая да отговоря 27,8% 25,5% 13,5% 76,6% 1,6% 1,7% 2,0% 

 

36. Тип населено 
място: 

7. Къде сте придобили тези умения за работа с компютър? 

в училище/ 
в универ-

ситета 

на 
работното 

място 

на специал-
ни курсове 

самостоя-
телно 

в библио-
тека 

другаде не зная 

София 25,8% 34,4% 17,2% 72,5% 0,0% 4,8% 2,9% 

областен град 20,1% 26,6% 23,7% 70,1% 2,1% 2,2% 0,0% 

друг град 16,7% 22,6% 23,3% 68,3% 5,0% 5,0% 1,7% 

село 29,4% 9,8% 14,9% 70,0% 0,8% 0,5% 2,7% 

 

4. Приблизително колко 
често сте използвал/ а 
компютър в последната 
година? 

7. Къде сте придобили тези умения за работа с компютър? 

в училище/ 
в универ-

ситета 

на 
работното 

място 

на специал-
ни курсове 

самостоя-
телно 

в библио-
тека 

другаде не зная 

всеки ден или през ден 23,6% 25,4% 20,9% 70,1% 1,8% 2,8% 0,8% 

веднъж седмично и по-
рядко 

11,5% 11,4% 15,9% 71,4% 3,2% 4,8% 7,7% 
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19. Приблизително 
колко често посещавате 
обществена 
библиотека? 

7. Къде сте придобили тези умения за работа с компютър? 

в училище/ 
в универ-

ситета 

на 
работното 

място 

на специал-
ни курсове 

самостоя-
телно 

в библио-
тека 

другаде не зная 

поне веднъж месечно и 
по-често 

29,5% 26,3% 29,8% 67,4% 9,2% 2,1% 1,3% 

от веднъж на 3 месеца 
до веднъж 2 години 

23,1% 32,2% 25,4% 65,0% 1,0% 3,2% 1,6% 

по-рядко от веднъж на 
2 години 

18,7% 23,7% 19,3% 67,5% 0,4% 1,8% 1,6% 

никога не съм 
посещавал/а 
библиотека 

24,6% 10,9% 8,6% 84,3% 0,0% 2,0% 0,0% 

не зная 11,4% 41,8% 26,5% 59,9% 0,0% 18,0% 7,8% 

 

8. Смятате ли, че ви е необходимо обучение за подобряване на компютърните ви умения 
(или придобиване, в случай, че не можете да боравите с компютър)? 

база: 1003 

29. Пол: 

8. Смятате ли, че ви е необходимо обучение за подобряване 
на компютърните ви умения? 

общо 
категорично 

да 
по-скоро 

да 
по-скоро 

не 
категорично 

не 
не мога да 
преценя 

мъж 12,9% 23,8% 21,0% 33,3% 9,0% 100,0% 

жена 14,5% 25,8% 18,7% 28,6% 12,4% 100,0% 

 
 

30. Възрастова група: 

8. Смятате ли, че ви е необходимо обучение за подобряване 
на компютърните ви умения? 

общо 
категорично 

да 
по-скоро 

да 
по-скоро 

не 
категорично 

не 
не мога да 
преценя 

18-39 г. 18,5% 34,8% 23,0% 17,7% 6,1% 100,0% 

40-59 г. 14,3% 26,8% 22,9% 24,7% 11,3% 100,0% 

над 60 г. 6,6% 9,4% 12,2% 55,7% 16,0% 100,0% 

 

31. Образование: 

8. Смятате ли, че ви е необходимо обучение за подобряване 
на компютърните ви умения? 

общо 
категорично 

да 
по-скоро 

да 
по-скоро 

не 
категорично 

не 
не мога да 
преценя 

висше 18,1% 28,2% 25,5% 21,8% 6,5% 100,0% 

средно / полувисше 14,0% 28,6% 19,5% 27,4% 10,5% 100,0% 

основно и по-ниско 8,4% 10,0% 14,7% 51,6% 15,3% 100,0% 

 

32. Етнос: 

8. Смятате ли, че ви е необходимо обучение за подобряване 
на компютърните ви умения? 

общо 
категорично 

да 
по-скоро 

да 
по-скоро 

не 
категорично 

не 
не мога да 
преценя 

българин 13,4% 26,4% 20,0% 29,3% 10,8% 100,0% 

българо-мохамеданин 31,3% 18,8% 6,3% 37,5% 6,3% 100,0% 

турчин 16,7% 20,4% 18,5% 35,2% 9,3% 100,0% 

ром 13,2% 13,2% 18,4% 46,1% 9,2% 100,0% 

друг етнос 20,0% 20,0% 40,0% 20,0% - 100,0% 
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33. Вие сте: 

8. Смятате ли, че ви е необходимо обучение за подобряване 
на компютърните ви умения? 

общо 
категорично 

да 
по-скоро 

да 
по-скоро 

не 
категорично 

не 
не мога да 
преценя 

учащ  12,5% 40,0% 27,5% 15,0% 5,0% 100,0% 

собственик/ заемащ 
ръководна длъжност 

21,0% 35,0% 20,0% 19,0% 5,0% 100,0% 

работещ на 
изпълнителска 
длъжност 

14,0% 32,1% 24,0% 22,1% 7,8% 100,0% 

безработен 20,4% 26,3% 20,4% 24,6% 8,4% 100,0% 

пенсионер 5,5% 7,3% 13,5% 55,8% 17,9% 100,0% 

домакиня/ по 
майчинство 

21,7% 34,8% 15,2% 13,0% 15,2% 100,0% 

 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

8. Смятате ли, че ви е необходимо обучение за подобряване 
на компютърните ви умения? 

общо 
категорично 

да 
по-скоро 

да 
по-скоро 

не 
категорично 

не 
не мога да 
преценя 

до 300 лв. 15,2% 8,3% 9,1% 56,1% 11,4% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 11,6% 13,4% 14,0% 45,3% 15,7% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 14,8% 28,9% 21,5% 24,4% 10,4% 100,0% 

над 700 лв. 18,8% 30,5% 23,5% 22,1% 5,1% 100,0% 

не желая да отговоря 9,6% 31,7% 23,5% 22,2% 13,0% 100,0% 

 

36. Тип населено 
място: 

8. Смятате ли, че ви е необходимо обучение за подобряване 
на компютърните ви умения? 

общо 
категорично 

да 
по-скоро 

да 
по-скоро 

не 
категорично 

не 
не мога да 
преценя 

София 17,4% 38,1% 13,5% 23,2% 7,7% 100,0% 

областен град 9,7% 25,2% 25,8% 29,5% 9,7% 100,0% 

друг град 11,4% 20,5% 20,5% 38,0% 9,6% 100,0% 

село 18,5% 20,5% 15,8% 30,8% 14,4% 100,0% 

 

4. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
компютър в последната 
година? 

8. Смятате ли, че ви е необходимо обучение за подобряване 
на компютърните ви умения? 

общо 
категорично 

да 
по-скоро 

да 
по-скоро 

не 
категорично 

не 
не мога да 
преценя 

всеки ден или през ден 17,7% 36,3% 26,0% 16,5% 3,6% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

29,4% 43,1% 17,6% 5,9% 3,9% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

7,6% 9,8% 13,2% 49,8% 19,6% 100,0% 

 

9. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
интернет през 
последната година? 

8. Смятате ли, че ви е необходимо обучение за подобряване 
на компютърните ви умения? 

общо 
категорично 

да 
по-скоро 

да 
по-скоро 

не 
категорично 

не 
не мога да 
преценя 

всеки ден или през ден 18,0% 35,7% 26,9% 16,1% 3,3% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

23,6% 47,3% 14,5% 10,9% 3,6% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

7,9% 10,5% 12,9% 49,2% 19,5% 100,0% 
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19. Приблизително 
колко често посещавате 
общ. библиотека? 

8. Смятате ли, че ви е необходимо обучение за подобряване 
на компютърните ви умения? 

общо 
категорично 

да 
по-скоро 

да 
по-скоро 

не 
категорично 

не 
не мога да 
преценя 

поне веднъж месечно и 
по-често 

25,9% 29,4% 16,8% 23,8% 4,2% 100,0% 

от веднъж на 3 месеца 
до веднъж 2 години 

12,7% 34,9% 23,5% 21,1% 7,8% 100,0% 

по-рядко от веднъж на 
2 години 

12,8% 25,3% 23,2% 29,0% 9,8% 100,0% 

никога не съм 
посещавал библиотека 

9,1% 17,6% 15,4% 40,9% 17,0% 100,0% 

не зная 18,0% 22,0% 20,0% 32,0% 8,0% 100,0% 

 
 

9. Приблизително колко често сте използвал/а интернет през последната година? 
 

база: 1003 

29. Пол: 

9. Приблизително колко често сте използвал/а 
интернет през последната година? 

общо 
всеки ден или 

през ден 

веднъж 
седмично и 

по-рядко 

неползвали през 
последната год. 

или изобщо 

мъж 49,8% 5,8% 44,4% 100,0% 

жена 48,1% 5,2% 46,8% 100,0% 

 

30. Възрастова група: 

9. Приблизително колко често сте използвал/а 
интернет през последната година? 

общо 
всеки ден или 

през ден 

веднъж 
седмично и 

по-рядко 

неползвали през 
последната год. 

или изобщо 

18-39 г. 79,4% 5,3% 15,3% 100,0% 

40-59 г. 47,3% 8,9% 43,8% 100,0% 

над 60 г. 10,8% 1,4% 87,8% 100,0% 

 

31. Образование: 

9. Приблизително колко често сте използвал/а 
интернет през последната година? 

общо 
всеки ден или 

през ден 

веднъж 
седмично и по-

рядко 

неползвали 
през последната 
год. или изобщо 

висше 80,5% 5,1% 14,4% 100,0% 

средно / полувисше 51,0% 6,6% 42,4% 100,0% 

основно и по-ниско 7,4% 2,1% 90,5% 100,0% 

 

32. Етнос: 

9. Приблизително колко често сте използвал/а 
интернет през последната година? 

общо 
всеки ден или 

през ден 

веднъж 
седмично и по-

рядко 

неползвали 
през последната 
год. или изобщо 

българин 52,5% 5,5% 42,0% 100,0% 

българо-мохамеданин 43,8% - 56,3% 100,0% 

турчин 33,3% 5,6% 61,1% 100,0% 

ром 24,7% 5,2% 70,1% 100,0% 

друг етнос 40,0% - 60,0% 100,0% 
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33. Вие сте: 

9. Приблизително колко често сте използвал/а 
интернет през последната година? 

общо 
всеки ден 

или през ден 

веднъж 
седмично и 

по-рядко 

неползвали през 
последната год. 

или изобщо 

учащ  95,0% 2,5% 2,5% 100,0% 

собственик/ заемащ 
ръководна длъжност 

77,0% 9,0% 14,0% 100,0% 

работещ на 
изпълнителска  
длъжност 

64,2% 6,5% 29,4% 100,0% 

безработен 44,6% 8,3% 47,0% 100,0% 

пенсионер 9,1% 1,5% 89,4% 100,0% 

домакиня/ по 
майчинство 

77,8% 4,4% 17,8% 100,0% 

 
 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

9. Приблизително колко често сте използвал/а 
интернет през последната година? 

общо 
всеки ден или 

през ден 

веднъж 
седмично и 

по-рядко 

неползвали през 
последната год. 

или изобщо 

до 300 лв. 15,3% 4,6% 80,2% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 23,3% 1,7% 75,0% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 45,9% 10,4% 43,7% 100,0% 

над 700 лв. 74,7% 7,0% 18,3% 100,0% 

не желая да отговоря 56,5% 4,1% 39,4% 100,0% 

 
 

36. Тип населено 
място: 

9. Приблизително колко често сте използвал/а 
интернет през последната година? 

общо 
всеки ден или 

през ден 

веднъж 
седмично и 

по-рядко 

неползвали през 
последната год. 

или изобщо 

София 76,1% 2,6% 21,3% 100,0% 

областен град 56,4% 6,1% 37,5% 100,0% 

друг град 42,7% 5,7% 51,5% 100,0% 

село 30,9% 5,8% 63,2% 100,0% 

 
 

4. Приблизително 
колко често сте 
използвал/а 
компютър в 
последната година? 

9. Приблизително колко често сте използвал/а 
интернет през последната година? 

общо 
всеки ден или 

през ден 

веднъж 
седмично и 

по-рядко 

неползвали през 
последната год. 

или изобщо 

всеки ден или през 
ден 

95,4% 3,4% 1,2% 100,0% 

веднъж седмично и 
по-рядко 

17,6% 70,6% 11,8% 100,0% 

не ползвали през 
последната година 
или изобщо 

0,2% 0,4% 99,3% 100,0% 
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19. Приблизително 
колко често 
посещавате общ. 
библиотека? 

9. Приблизително колко често сте използвал/а 
интернет през последната година? 

общо 
всеки ден или 

през ден 

веднъж 
седмично и 

по-рядко 

Неползвали през 
последната год. 

или изобщо 

поне веднъж месечно 
и по-често 

59,2% 7,0% 33,8% 100,0% 

от веднъж на 3 
месеца до веднъж 2 
години 

63,9% 8,4% 27,7% 100,0% 

по-рядко от веднъж 
на 2 години 

49,1% 6,7% 44,2% 100,0% 

никога не съм 
посещавал/а 
библиотека 

36,2% 2,2% 61,6% 100,0% 

не зная 48,0% 4,0% 48,0% 100,0% 

 
10. Как оценявате най-общо вашите умения да работите в интернет (търсене на 

информация, браузване, ползване на интернет приложения) по шестобалната система, от 
„слаб” 2 до „отличен” 6? 

 
база ползващи интернет: 538 

29. Пол:  Средна оценка База 

мъж 4,20 265 

жена 4,23 273 

общо 4,22 538 

 

30. Възрастова група: Средна оценка База 

18-39 г. 4,40 317 

40-59 г. 3,96 185 

над 60 г. 3,89 35 

 

31. Образование: Средна оценка База 

висше 4,47 183 

средно / полувисше 4,10 334 

основно и по-ниско 3,67 19 

 

32. Етнос: Средна оценка База 

българин 4,23 485 

българо-мохамеданин 4,12 7 

турчин 4,48 21 

ром 3,70 23 

друг етнос 4,00 2 

 

33. Вие сте: Средна оценка База 

учащ (ученик, студент, стажант) 4,78 39 

собственик на фирма/ заемащ 
ръководна длъжност 

4,43 85 

работещ на изпълнителска длъжност 4,11 257 

безработен 4,04 87 

пенсионер 3,69 29 
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домакиня/ по майчинство 4,47 37 

35.1. Чист месечен доход на 
домакинството? 

Средна оценка База 

до 300 лв. 3,76 26 

от 301 до 500 лв. 4,15 43 

от 501 до 700 лв. 4,21 74 

над 700 лв. 4,28 218 

не желая да отговоря 4,22 177 

 
 

36. Тип населено място: Средна оценка База 

София 4,08 122 

областен град 4,41 204 

друг град 4,22 105 

село 4,00 107 

 
 

4. Приблизително колко често сте 
използвал/а компютър в последната 
година? 

Средна оценка База 

всеки ден или през ден 4,31 491 

веднъж седмично и по-рядко 3,22 45 

не ползвали през последната година 
или изобщо 

4,03 2 

 
 

9. Приблизително колко често сте 
използвал/а интернет през 
последната година? 

Средна оценка База 

активни ползватели (всеки ден или 
през ден) 

4,32 484 

неактивни ползватели (веднъж 
седмично и по-рядко) 

3,29 54 

 
 

19. Приблизително колко често 
посещавате обществена библиотека? 

Средна оценка База 

поне веднъж месечно и по-често 4,53 92 

от веднъж на 3 месеца до веднъж 2 
години 

4,28 119 

по-рядко от веднъж на 2 години 4,20 179 

никога не съм посещавал/а 
библиотека 

3,98 122 

не зная 3,98 26 
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11. Къде (на кои места) използвате интернет? 
 база ползващи интернет: 538 

29. Пол: 

11. Къде (на кои места) използвате интернет? 

вкъщи 
на 

работното 
място 

в училище/ 
универси-

тета 

при 
приятели 
съседи 

в общ. 
библиотека 

общ. места с 
безплатен 
интернет  

интернет 
кафета, 
клубове 

другаде 

мъж 90,3% 31,3% 4,8% 15,9% 2,1% 3,4% 8,7% 2,2% 

жена 91,3% 43,6% 5,1% 9,8% 0,9% 2,5% 3,1% 1,5% 

 

30. Възрастова група: 

11. Къде (на кои места) използвате интернет? 

вкъщи 
на 

работното 
място 

в училище/ 
универси-

тета 

при 
приятели 
съседи 

в общ. 
библиотека 

общ. места с 
безплатен 
интернет  

интернет 
кафета, 
клубове 

другаде 

18-39 г. 92,5% 33,6% 7,3% 16,0% 1,7% 2,9% 6,8% 2,5% 

40-59 г. 88,7% 46,4% 1,0% 7,5% 0,8% 2,0% 4,5% 0,6% 

над 60 г. 86,1% 26,5% 4,8% 11,5% 2,4% 8,3% 4,8% 2,4% 

 

31. Образование: 

11. Къде (на кои места) използвате интернет? 

вкъщи 
на 

работното 
място 

в училище/ 
универси-

тета 

при 
приятели 
съседи 

в общ. 
библиотека 

общ. места с 
безплатен 
интернет  

интернет 
кафета, 
клубове 

другаде 

висше 89,3% 58,4% 6,4% 12,2% 2,0% 4,9% 6,7% 4,9% 

средно / полувисше 91,4% 28,5% 4,3% 13,2% 1,3% 2,1% 5,7% 0,3% 

основно и по-ниско 93,7% 0,0% 2,9% 12,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

32. Етнос: 

11. Къде (на кои места) използвате интернет? 

вкъщи 
на 

работното 
място 

в училище/ 
универси-

тета 

при 
приятели 
съседи 

в общ. 
библиотека 

общ. места с 
безплатен 
интернет  

интернет 
кафета, 
клубове 

другаде 

българин 90,5% 38,6% 5,0% 12,3% 1,4% 2,8% 5,0% 2,1% 

българо-мохамеданин 82,1% 68,3% 17,9% 28,9% 0,0% 0,0% 17,9% 0,0% 

турчин 100,0% 27,5% 5,1% 21,6% 0,0% 5,1% 26,8% 0,0% 

ром 89,6% 14,1% 0,0% 10,6% 5,2% 5,2% 0,0% 0,0% 

друг етнос 100,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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33. Вие сте: 

11. Къде (на кои места) използвате интернет? 

вкъщи 
на 

работното 
място 

в училище/ 
универси-

тета 

при 
приятели 
съседи 

в общ. 
библиотека 

общ. места с 
безплатен 
интернет  

интернет 
кафета, 
клубове 

другаде 

учащ  97,9% 17,8% 43,6% 25,5% 2,2% 12,0% 12,0% 2,2% 

собственик/ заемащ 
ръководна длъжност 

94,7% 52,5% 2,2% 12,9% 2,3% 5,1% 8,6% 9,6% 

работещ на 
изпълнителска 
длъжност 

86,6% 48,8% 1,9% 9,1% 1,2% 1,2% 4,9% 0,0% 

безработен 94,7% 8,9% 0,9% 18,6% 1,3% 2,7% 4,5% 1,2% 

пенсионер 85,9% 20,4% 5,8% 8,2% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 

домакиня/ по 
майчинство 

97,1% 30,4% 1,5% 16,0% 2,2% 1,5% 8,0% 0,0% 

 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

11. Къде (на кои места) използвате интернет? 

вкъщи 
на 

работното 
място 

в училище/ 
универси-

тета 

при 
приятели 
съседи 

в общ. 
библиотека 

общ. места с 
безплатен 
интернет  

интернет 
кафета, 
клубове 

другаде 

до 300 лв. 89,6% 22,0% 6,5% 8,9% 0,0% 6,7% 12,0% 0,0% 

от 301 до 500 лв. 87,6% 28,6% 11,0% 11,6% 0,0% 5,4% 13,0% 0,0% 

от 501 до 700 лв. 86,8% 31,8% 6,8% 15,4% 1,0% 2,1% 2,8% 0,0% 

над 700 лв. 91,3% 35,4% 2,3% 10,7% 1,8% 2,3% 3,7% 3,7% 

не желая да отговоря 92,8% 47,2% 5,8% 15,1% 1,8% 3,0% 7,1% 1,1% 

 

36. Тип населено място: 

11. Къде (на кои места) използвате интернет? 

вкъщи 
на 

работното 
място 

в училище/ 
универси-

тета 

при 
приятели 
съседи 

в общ. 
библиотека 

общ. места 
с безплатен 

интернет  

интернет 
кафета, 
клубове 

другаде 

София 92,8% 52,4% 5,3% 19,9% 1,7% 4,3% 8,0% 8,3% 

областен град 91,6% 34,6% 5,9% 11,2% 0,6% 2,6% 5,0% 0,0% 

друг град 85,7% 38,2% 3,6% 8,9% 3,6% 1,8% 1,1% 0,0% 

село 92,1% 25,9% 4,2% 11,7% 0,8% 3,3% 9,8% 0,0% 
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4. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
компютър в последната 
година? 

11. Къде (на кои места) използвате интернет? 

вкъщи 
на 

работното 
място 

в училище/ 
универси-

тета 

при 
приятели 
съседи 

в общ. 
библиотека 

общ. места 
с безплатен 

интернет  

интернет 
кафета, 
клубове 

другаде 

всеки ден или през ден 91,9% 39,5% 5,0% 12,6% 1,3% 3,0% 5,9% 2,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

77,5% 18,4% 4,5% 15,2% 3,6% 2,6% 5,3% 0,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

9. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
интернет през 
последната година? 

11. Къде (на кои места) използвате интернет? 

вкъщи 
на 

работното 
място 

в училище/ 
универси-

тета 

при 
приятели 
съседи 

в общ. 
библиотека 

общ. места 
с безплатен 

интернет  

интернет 
кафета, 
клубове 

другаде 

всеки ден или през ден 92,3% 39,3% 5,3% 12,5% 1,5% 3,0% 5,8% 2,1% 

веднъж седмично и по-
рядко 

77,1% 21,7% 2,2% 15,7% 1,5% 2,2% 6,5% 0,0% 

 

19. Приблизително 
колко често посещавате 
обществена библиотека? 

11. Къде (на кои места) използвате интернет? 

вкъщи 
на 

работното 
място 

в училище/ 
универси-

тета 

при 
приятели 
съседи 

в общ. 
библиотека 

общ. места с 
безплатен 
интернет  

интернет 
кафета, 
клубове 

другаде 

поне веднъж месечно и 
по-често 

85,1% 44,6% 10,0% 18,5% 5,5% 6,2% 9,0% 0,0% 

от веднъж на 3 месеца 
до веднъж 2 години 

88,2% 40,9% 7,1% 16,9% 0,0% 2,7% 7,4% 0,9% 

по-рядко от веднъж на 2 
години 

92,2% 37,3% 4,7% 10,3% 1,6% 2,7% 5,5% 3,0% 

никога не съм 
посещавал/а 
библиотека 

95,6% 29,5% 0,4% 10,2% 0,0% 0,6% 1,6% 0,0% 

не зная 90,2% 36,9% 0,0% 3,1% 0,0% 4,6% 9,1% 13,7% 
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14.1. Бихте ли дали оценка на вашите умения, свързани с информационните технологии 
(включително, ползване на интернет), по шестобалната система, където 2 е слаб, а 6 - 

отличен?_Общи компютърни умения (например, използване на мишка, принтиране) 
 

база: 545 

29. Пол:  Средна оценка База 

мъж 4,63 266 

жена 4,56 279 

 

30. Възрастова група: Средна оценка База 

18-39 г. 4,76 321 

40-59 г. 4,43 189 

над 60 г. 3,97 35 

 

31. Образование: Средна оценка База 

висше 4,97 184 

средно / полувисше 4,40 341 

основно и по-ниско 4,21 19 

 

32. Етнос: Средна оценка База 

българин 4,62 492 

българо-мохамеданин 4,73 7 

турчин 4,61 21 

ром 4,02 23 

друг етнос 5,00 2 

 

33. Вие сте: Средна оценка База 

учащ (ученик, студент, стажант) 5,01 39 

собственик на фирма/ заемащ 
ръководна длъжност 

5,21 85 

работещ на изпълнителска длъжност 4,49 262 

безработен 4,37 89 

пенсионер 3,84 29 

домакиня/ по майчинство 4,49 37 

 

35.1. Чист месечен доход на 
домакинството? 

Средна оценка База 

до 300 лв. 4,18 26 

от 301 до 500 лв. 4,49 43 

от 501 до 700 лв. 4,69 75 

над 700 лв. 4,88 223 

не желая да отговоря 4,29 177 

 

36. Тип населено място: Средна оценка База 

София 4,38 122 

областен град 4,80 205 

друг град 4,57 110 

село 4,46 108 
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4. Приблизително колко често сте 
използвал/а компютър в последната 
година? 

Средна оценка База 

всеки ден или през ден 4,65 498 

веднъж седмично и по-рядко 3,96 45 

не ползвали през последната година 
или изобщо 

4,36 2 

 
 

14.2. Бихте ли дали оценка на вашите умения, свързани с информационните технологии 
(включително, ползване на интернет), по шестобалната система, където 2 е слаб, а 6 - 
отличен?_Общи умения, свързани с използването на софтуер (например, използване на 

Word)  
 

база: 545 

29. Пол: Средна оценка База 

мъж 4,35 266 

жена 4,32 279 

 

30. Възрастова група: Средна оценка База 

18-39 г. 4,47 321 

40-59 г. 4,29 189 

над 60 г. 3,37 35 

 

31. Образование: Средна оценка База 

висше 4,59 184 

средно / полувисше 4,20 341 

основно и по-ниско 4,36 19 

 

32. Етнос: Средна оценка База 

българин 4,34 492 

българо-мохамеданин 5,02 7 

турчин 4,01 21 

ром 4,42 23 

друг етнос 4,50 2 

 

33. Вие сте: Средна оценка База 

учащ (ученик, студент, стажант) 4,61 39 

Собственик/ заемащ рък. длъжност 4,88 85 

работещ на изпълнителска длъжност 4,30 262 

безработен 4,10 89 

пенсионер 3,52 29 

домакиня/ по майчинство 4,20 37 

 

35.1. Чист месечен доход на 
домакинството? 

Средна оценка База 

до 300 лв. 4,07 26 

от 301 до 500 лв. 3,99 43 

от 501 до 700 лв. 4,59 75 

над 700 лв. 4,51 223 

не желая да отговоря 4,13 177 
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36. Тип населено място: Средна оценка База 

София 4,01 122 

областен град 4,58 205 

друг град 4,34 110 

село 4,24 108 

 

4. Приблизително колко често сте 
използвал/а компютър в последната 
година? 

Средна оценка База 

всеки ден или през ден 4,38 498 

веднъж седмично и по-рядко 3,94 45 

не ползвали през последната година 
или изобщо 

3,34 2 

 
 

14.3. Бихте ли дали оценка на вашите умения, свързани с информационните технологии 
(включително, ползване на интернет), по шестобалната система, където 2 е слаб, а 6 - 

отличен?_Общи възможности за справяне с технологични проблеми  
 

база: 545 

29. Пол: Средна оценка База 

мъж 4,26 266 

жена 4,21 279 

 

30. Възрастова група: Средна оценка База 

18-39 г. 4,43 321 

40-59 г. 4,02 189 

над 60 г. 3,59 35 

 

31. Образование: Средна оценка База 

висше 4,32 184 

средно / полувисше 4,19 341 

основно и по-ниско 4,31 19 

 

32. Етнос: Средна оценка База 

българин 4,21 492 

българо-мохамеданин 4,80 7 

турчин 3,93 21 

ром 4,90 23 

друг етнос 4,50 2 

 

33. Вие сте: Средна оценка База 

учащ (ученик, студент, стажант) 4,36 39 

собственик на фирма/ заемащ 
ръководна длъжност 

4,42 85 

работещ на изпълнителска длъжност 4,24 262 

безработен 4,25 89 

пенсионер 3,89 29 

домакиня/ по майчинство 3,80 37 
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35.1. Чист месечен доход на 
домакинството? 

Средна оценка База 

до 300 лв. 4,09 26 

от 301 до 500 лв. 4,12 43 

от 501 до 700 лв. 4,36 75 

над 700 лв. 4,29 223 

не желая да отговоря 4,16 177 

 

36. Тип населено място: Средна оценка База 

София 3,96 122 

областен град 4,22 205 

друг град 4,33 110 

село 4,48 108 

 

4. Приблизително колко често сте 
използвал/а компютър в последната 
година? 

Средна оценка База 

всеки ден или през ден 4,29 498 

веднъж седмично и по-рядко 3,65 45 

не ползвали през последната година 
или изобщо 

4,00 2 

 
 

14.4. Бихте ли дали оценка на вашите умения, свързани с информационните технологии 
(включително, ползване на интернет), по шестобалната система, където 2 е слаб, а 6 - 

отличен?_Общи умения за ползване на интернет  
 

база: 545 

29. Пол: Средна оценка База 

мъж 4,73 266 

жена 4,71 279 

 

30. Възрастова група: Средна оценка База 

18-39 г. 4,94 18-39 г. 

40-59 г. 4,51 40-59 г. 

над 60 г. 3,86 над 60 г. 

 

31. Образование: Средна оценка База 

висше 4,99 184 

средно / полувисше 4,60 341 

основно и по-ниско 4,03 19 

 

32. Етнос: Средна оценка База 

българин 4,75 492 

българо-мохамеданин 4,37 7 

турчин 4,55 21 

ром 4,45 23 

друг етнос 4,50 2 
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33. Вие сте: Средна оценка База 

учащ (ученик, студент, стажант) 5,06 39 

собственик на фирма/ заемащ 
ръководна длъжност 

5,16 85 

работещ на изпълнителска длъжност 4,58 262 

безработен 4,83 89 

пенсионер 3,85 29 

домакиня/ по майчинство 4,66 37 

 

35.1. Чист месечен доход на 
домакинството? 

Средна оценка База 

до 300 лв. 4,40 26 

от 301 до 500 лв. 4,88 43 

от 501 до 700 лв. 4,54 75 

над 700 лв. 4,89 223 

не желая да отговоря 4,58 177 

 

36. Тип населено място: Средна оценка База 

София 4,60 122 

областен град 4,82 205 

друг град 4,66 110 

село 4,71 108 

 

4. Приблизително колко често сте 
използвал/а компютър в последната 
година? 

Средна оценка База 

всеки ден или през ден 4,80 498 

веднъж седмично и по-рядко 3,91 45 

не ползвали през последната година 
или изобщо 

4,00 2 

 
 

14.5. Бихте ли дали оценка на вашите умения, свързани с информационните технологии 
(включително, ползване на интернет), по шестобалната система, където 2 е слаб, а 6 - 

отличен?_Изпращане на и-мейли с прикачени файлове 
 

 база: 544 

29. Пол: Средна оценка База 

мъж 4,74 266 

жена 4,83 278 

 

30. Възрастова група: Средна оценка База 

18-39 г. 4,98 320 

40-59 г. 4,64 189 

над 60 г. 3,79 35 

 

31. Образование: Средна оценка База 

висше 5,10 183 

средно / полувисше 4,67 341 

основно и по-ниско 3,86 19 
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32. Етнос: Средна оценка База 

българин 4,79 491 

българо-мохамеданин 4,62 7 

турчин 4,75 21 

ром 4,74 23 

друг етнос 4,00 2 

 

33. Вие сте: Средна оценка База 

учащ (ученик, студент, стажант) 5,29 39 

Собственик/ заемащ рък. длъжност 5,23 85 

работещ на изпълнителска длъжност 4,74 262 

безработен 4,57 89 

пенсионер 3,88 29 

домакиня/ по майчинство 4,70 37 

 

35.1. Чист месечен доход на 
домакинството? 

Средна оценка База 

до 300 лв. 4,06 26 

от 301 до 500 лв. 4,62 43 

от 501 до 700 лв. 4,87 75 

над 700 лв. 4,94 223 

не желая да отговоря 4,71 177 

 

36. Тип населено място: Средна оценка База 

София 4,55 122 

областен град 4,85 205 

друг град 4,81 110 

село 4,91 108 

 

4. Приблизително колко често сте 
използвал/а компютър в последната 
година? 

Средна оценка База 

всеки ден или през ден 4,80 497 

веднъж седмично и по-рядко 4,68 45 

не ползвали през последната година 
или изобщо 

4,02 2 

 
14.6. Бихте ли дали оценка на вашите умения, свързани с информационните технологии 
(включително, ползване на интернет), по шестобалната система, където 2 е слаб, а 6 - 

отличен?_Онлайн/ уеб търсене  
 

база: 545 

29. Пол: Средна оценка База 

мъж 4,76 266 

жена 4,80 279 

 

30. Възрастова група: Средна оценка База 

18-39 г. 5,01 321 

40-59 г. 4,50 189 

над 60 г. 4,14 35 
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31. Образование: Средна оценка База 

висше 5,07 184 

средно / полувисше 4,65 341 

основно и по-ниско 4,08 19 

 

32. Етнос: Средна оценка База 

българин 4,80 492 

българо-мохамеданин 5,37 7 

турчин 4,70 21 

ром 4,19 23 

друг етнос 4,50 2 

 

33. Вие сте: Средна оценка База 

учащ (ученик, студент, стажант) 5,26 39 

собственик/ заемащ рък. длъжност 5,24 85 

работещ на изпълнителска длъжност 4,61 262 

безработен 4,90 89 

пенсионер 4,03 29 

домакиня/ по майчинство 4,61 37 

 

35.1. Чист месечен доход на 
домакинството? 

Средна оценка База 

до 300 лв. 4,20 26 

от 301 до 500 лв. 4,75 43 

от 501 до 700 лв. 4,74 75 

над 700 лв. 4,94 223 

не желая да отговоря 4,68 177 

 

36. Тип населено място: Средна оценка База 

София 4,67 122 

областен град 4,84 205 

друг град 4,77 110 

село 4,81 108 

 

4. Приблизително колко често сте 
използвал/а компютър в последната 
година? 

Средна оценка База 

всеки ден или през ден 4,88 498 

веднъж седмично и по-рядко 3,69 45 

не ползвали през последната година 
или изобщо 

4,02 2 

 
 

14.7. Бихте ли дали оценка на вашите умения, свързани с информационните технологии 
(включително, ползване на интернет), по шестобалната система?_Използване на онлайн 

бази данни (например, платени бази данни със съдържание)  
 

база: 545 

29. Пол: Средна оценка База 

мъж 4,73 266 

жена 4,74 279 
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30. Възрастова група: Средна оценка База 

18-39 г. 4,73 321 

40-59 г. 4,82 189 

над 60 г. 4,30 35 

 

31. Образование: Средна оценка База 

висше 4,59 184 

средно / полувисше 4,79 341 

основно и по-ниско 4,72 19 

 

32. Етнос: Средна оценка База 

българин 4,67 492 

българо-мохамеданин 4,26 7 

турчин 5,53 21 

ром 5,54 23 

друг етнос 4,00 2 

 

33. Вие сте: Средна оценка База 

учащ (ученик, студент, стажант) 4,55 39 

собственик на фирма/ заемащ 
ръководна длъжност 

4,72 85 

работещ на изпълнителска длъжност 4,66 262 

безработен 5,07 89 

пенсионер 4,73 29 

домакиня/ по майчинство 4,40 37 

 

35.1. Чист месечен доход на 
домакинството? 

Средна оценка База 

до 300 лв. 4,33 26 

от 301 до 500 лв. 4,72 43 

от 501 до 700 лв. 5,17 75 

над 700 лв. 4,75 223 

не желая да отговоря 4,58 177 

 

36. Тип населено място: Средна оценка База 

София 3,96 122 

областен град 4,73 205 

друг град 4,96 110 

село 5,38 108 

 

4. Приблизително колко често сте 
използвал/а компютър в последната 
година? 

Средна оценка База 

всеки ден или през ден 4,69 498 

веднъж седмично и по-рядко 5,27 45 

не ползвали през последната година 
или изобщо 

3,68 2 
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14.8. Бихте ли дали оценка на вашите умения, свързани с информационните технологии 
(включително, ползване на интернет), по шестобалната система, където 2 е слаб, а 6 - 

отличен?_Създаване на уеб страници 
 

база: 545 

29. Пол: Средна оценка База 

мъж 4,46 266 

жена 4,52 279 

 

30. Възрастова група: Средна оценка База 

18-39 г. 4,49 321 

40-59 г. 4,49 189 

над 60 г. 4,44 35 

 

31. Образование: Средна оценка База 

висше 4,29 184 

средно / полувисше 4,53 341 

основно и по-ниско 5,37 19 

 

32. Етнос: Средна оценка База 

българин 4,41 492 

българо-мохамеданин 3,79 7 

турчин 5,80 21 

ром 5,31 23 

друг етнос 4,00 2 

 

33. Вие сте: Средна оценка База 

учащ (ученик, студент, стажант) 4,04 39 

собственик на фирма/ заемащ 
ръководна длъжност 

4,56 85 

работещ на изпълнителска длъжност 4,43 262 

безработен 4,75 89 

пенсионер 4,40 29 

домакиня/ по майчинство 4,38 37 

 

35.1. Чист месечен доход на 
домакинството? 

Средна оценка База 

до 300 лв. 3,78 26 

от 301 до 500 лв. 4,52 43 

от 501 до 700 лв. 4,65 75 

над 700 лв. 4,58 223 

не желая да отговоря 4,40 177 

 

36. Тип населено място: Средна оценка База 

София 3,67 122 

областен град 4,50 205 

друг град 4,75 110 

село 5,11 108 
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4. Приблизително колко често сте 
използвал/а компютър в последната 
година? 

Средна оценка База 

всеки ден или през ден 4,42 498 

веднъж седмично и по-рядко 5,30 45 

не ползвали през последната година 
или изобщо 

3,34 2 

 
 

14.9. Бихте ли дали оценка на вашите умения, свързани с информационните технологии 
(включително, ползване на интернет), по шестобалната система, където 2 е слаб, а 6 - 

отличен?_Използване на интернет за обаждания по телефона  
 

база: 545 

29. Пол: Средна оценка База 

мъж 4,58 266 

жена 4,66 279 

 

30. Възрастова група: Средна оценка База 

18-39 г. 4,74 321 

40-59 г. 4,57 189 

над 60 г. 3,82 35 

 

31. Образование: Средна оценка База 

висше 4,66 184 

средно / полувисше 4,53 341 

основно и по-ниско 5,56 19 

 

32. Етнос: Средна оценка База 

българин 4,57 492 

българо-мохамеданин 4,03 7 

турчин 5,06 21 

ром 5,54 23 

друг етнос 4,50 2 

 

33. Вие сте: Средна оценка База 

учащ (ученик, студент, стажант) 4,11 39 

собственик на фирма/ заемащ 
ръководна длъжност 

4,89 85 

работещ на изпълнителска длъжност 4,57 262 

безработен 4,90 89 

пенсионер 3,80 29 

домакиня/ по майчинство 4,55 37 

 

35.1. Чист месечен доход на 
домакинството? 

Средна оценка База 

до 300 лв. 4,07 26 

от 301 до 500 лв. 4,48 43 

от 501 до 700 лв. 4,85 75 

над 700 лв. 4,72 223 

не желая да отговоря 4,52 177 
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36. Тип населено място: Средна оценка База 

София 3,94 122 

областен град 4,70 205 

друг град 5,07 110 

село 4,76 108 

 

4. Приблизително колко често сте 
използвал/а компютър в последната 
година? 

Средна оценка База 

всеки ден или през ден 4,57 498 

веднъж седмично и по-рядко 5,18 45 

не ползвали през последната година 
или изобщо 

3,68 2 

 
15. Смятате ли, че ви е необходимо обучение за подобряване на уменията ви за боравене 
с интернет и онлайн източници на информация (или за придобиване на такива умения)?  

 
база:1003 

29. Пол: 

15. Смятате ли, че ви е необходимо обучение за подобряване на 
уменията ви за боравене с интернет и онлайн източници на 

информация (или за придобиване на такива умения)? общо 

категорично 
да 

по-скоро 
да 

по-скоро 
не 

категорично 
не 

не мога да 
преценя 

мъж 13,8% 21,5% 21,5% 30,1% 13,2% 100,0% 

жена 12,6% 27,5% 15,9% 31,0% 13,0% 100,0% 

 

30. Възрастова 
група: 

15. Смятате ли, че ви е необходимо обучение за подобряване на 
уменията ви за боравене с интернет и онлайн източници на 

информация (или за придобиване на такива умения)? общо 

категорично 
да 

по-скоро 
да 

по-скоро 
не 

категорично 
не 

не мога да 
преценя 

18-39 г. 17,9% 34,3% 21,9% 18,5% 7,4% 100,0% 

40-59 г. 14,3% 25,9% 24,1% 24,4% 11,3% 100,0% 

над 60 г. 5,6% 10,4% 7,6% 53,8% 22,6% 100,0% 

 

31. Образование: 

15. Смятате ли, че ви е необходимо обучение за подобряване на 
уменията ви за боравене с интернет и онлайн източници на 

информация (или за придобиване на такива умения)? общо 

категорично 
да 

по-скоро 
да 

по-скоро 
не 

категорично 
не 

не мога да 
преценя 

висше 16,7% 31,0% 23,6% 20,4% 8,3% 100,0% 

средно / полувисше 14,0% 27,6% 18,6% 27,1% 12,7% 100,0% 

основно и по-ниско 6,8% 8,9% 13,2% 53,2% 17,9% 100,0% 

 

32. Етнос: 

15. Смятате ли, че ви е необходимо обучение за подобряване на 
уменията ви за боравене с интернет и онлайн източници на 

информация (или за придобиване на такива умения)? общо 

категорично 
да 

по-скоро 
да 

по-скоро 
не 

категорично 
не 

не мога да 
преценя 

българин 12,6% 25,4% 19,2% 29,8% 13,0% 100,0% 

българо-
мохамеданин 

29,4% 17,6% 5,9% 29,4% 17,6% 100,0% 

турчин 18,5% 27,8% 20,4% 20,4% 13,0% 100,0% 

ром 11,8% 17,1% 13,2% 46,1% 11,8% 100,0% 

друг етнос 20,0% 20,0% 20,0% 40,0% - 100,0% 
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33. Вие сте: 

15. Смятате ли, че ви е необходимо обучение за подобряване на 
уменията ви за боравене с интернет и онлайн източници на 

информация (или за придобиване на такива умения)? общо 

категорично 
да 

по-скоро 
да 

по-скоро 
не 

категорично 
не 

не мога да 
преценя 

учащ (ученик, 
студент, стажант) 

14,6% 34,1% 24,4% 19,5% 7,3% 100,0% 

собственик/ заемащ 
рък. длъжност 

16,2% 35,4% 21,2% 17,2% 10,1% 100,0% 

работещ на 
изпълнителска 
длъжност 

15,9% 32,0% 23,4% 20,7% 8,1% 100,0% 

безработен 20,2% 25,0% 19,0% 26,2% 9,5% 100,0% 

пенсионер 4,0% 8,8% 8,8% 54,7% 23,7% 100,0% 

домакиня/ по 
майчинство 

15,2% 30,4% 26,1% 15,2% 13,0% 100,0% 

 
 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

15. Смятате ли, че ви е необходимо обучение за подобряване на 
уменията ви за боравене с интернет и онлайн източници на 

информация (или за придобиване на такива умения)? общо 

категорично 
да 

по-скоро 
да 

по-скоро 
не 

категорично 
не 

не мога да 
преценя 

до 300 лв. 13,6% 8,3% 6,8% 47,0% 24,2% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 14,0% 12,9% 10,5% 50,9% 11,7% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 14,1% 28,1% 19,3% 26,7% 11,9% 100,0% 

над 700 лв. 16,9% 29,8% 26,8% 18,4% 8,1% 100,0% 

не желая да 
отговоря 

8,6% 32,5% 20,5% 24,3% 14,0% 100,0% 

 
 

36. Тип населено 
място: 

15. Смятате ли, че ви е необходимо обучение за подобряване на 
уменията ви за боравене с интернет и онлайн източници на 

информация (или за придобиване на такива умения)? общо 

категорично 
да 

по-скоро 
да 

по-скоро 
не 

категорично 
не 

не мога да 
преценя 

София 16,8% 34,2% 17,4% 18,1% 13,5% 100,0% 

областен град 10,7% 27,1% 23,5% 29,6% 9,1% 100,0% 

друг град 7,9% 21,1% 18,1% 37,9% 15,0% 100,0% 

село 18,2% 19,6% 13,7% 32,6% 15,8% 100,0% 

 
 

4. Приблизително 
колко често сте 
използвал/а 
компютър в 
последната година? 

15. Смятате ли, че ви е необходимо обучение за подобряване на 
уменията ви за боравене с интернет и онлайн източници на 

информация (или за придобиване на такива умения)? общо 

категорично 
да 

по-скоро 
да 

по-скоро 
не 

категорично 
не 

не мога да 
преценя 

всеки ден или през 
ден 

17,1% 35,5% 26,5% 16,5% 4,4% 100,0% 

веднъж седмично и 
по-рядко 

29,4% 45,1% 19,6% 3,9% 2,0% 100,0% 

не ползвали през 
последната година 
или изобщо 

6,7% 10,3% 9,4% 49,4% 24,2% 100,0% 
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9. Приблизително 
колко често сте 
използвал/а 
интернет през 
последната година? 

15. Смятате ли, че ви е необходимо обучение за подобряване на 
уменията ви за боравене с интернет и онлайн източници на 

информация (или за придобиване на такива умения)? общо 

категорично 
да 

по-скоро 
да 

по-скоро 
не 

категорично 
не 

не мога да 
преценя 

всеки ден или през 
ден 

17,1% 35,6% 26,7% 16,3% 4,3% 100,0% 

веднъж седмично и 
по-рядко 

25,9% 46,3% 22,2% 3,7% 1,9% 100,0% 

не ползвали през 
последната година 
или изобщо 

7,2% 10,3% 9,4% 49,1% 24,0% 100,0% 

 

19. Приблизително 
колко често 
посещавате общ. 
библиотека? 

15. Смятате ли, че ви е необходимо обучение за подобряване на 
уменията ви за боравене с интернет и онлайн източници на 

информация (или за придобиване на такива умения)? общо 

категорично 
да 

по-скоро 
да 

по-скоро 
не 

категорично 
не 

не мога да 
преценя 

поне веднъж 
месечно и по-често 

20,3% 30,8% 21,0% 22,4% 5,6% 100,0% 

от веднъж на 3 
месеца до веднъж 
на 2 години 

11,4% 35,5% 24,1% 19,9% 9,0% 100,0% 

по-рядко от веднъж 
на 2 години 

12,0% 24,5% 20,2% 30,7% 12,6% 100,0% 

никога не съм 
посещавал/а 
библиотека 

11,7% 17,0% 13,2% 38,8% 19,2% 100,0% 

не зная 14,0% 18,0% 16,0% 38,0% 14,0% 100,0% 

 
17.1.  Моля от всяка двойка твърдения да изберете това, което е най-близко до вашето 

мнение?  
 

база: 972 

29. Пол: 

17.1. Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библ. е популярно 
място за прекарване 

на времето 

Библ. не е популярно 
място за прекарване 

на времето 

мъж 48,9% 51,1% 100,0% 

жена 57,7% 42,3% 100,0% 

 

30. Възрастова група: 

17.1. Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библ. е популярно 
място за прекарване 

на времето 

Библ. не е популярно 
място за прекарване 

на времето 

18-39 г. 46,4% 53,6% 100,0% 

40-59 г. 53,0% 47,0% 100,0% 

над 60 г. 63,6% 36,4% 100,0% 

 

31. Образование: 

17.1. Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библ. е популярно 
място за прекарване 

на времето 

Библ. не е популярно 
място за прекарване 

на времето 

висше 44,4% 55,6% 100,0% 

средно / полувисше 55,6% 44,4% 100,0% 

основно и по-ниско 57,3% 42,7% 100,0% 
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32. Етнос: 

17.1. Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библ. е популярно 
място за прекарване 

на времето 

Библ. не е популярно 
място за прекарване 

на времето 

българин 54,0% 46,0% 100,0% 

българо-мохамеданин 62,5% 37,5% 100,0% 

турчин 44,0% 56,0% 100,0% 

ром 52,2% 47,8% 100,0% 

друг етнос 50,0% 50,0% 100,0% 

 

33. Вие сте: 

17.1. Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библ. е популярно 
място за прекарване 

на времето 

Библ. не е популярно 
място за прекарване 

на времето 

учащ  37,5% 62,5% 100,0% 

собственик/ заемащ 
ръководна длъжност 

50,5% 49,5% 100,0% 

работещ на изпълнит. 
длъжност 

54,0% 46,0% 100,0% 

безработен 49,1% 50,9% 100,0% 

пенсионер 61,3% 38,7% 100,0% 

домакиня/ по 
майчинство 

41,9% 58,1% 100,0% 

 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

17.1. Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библ. е популярно 
място за прекарване 

на времето 

Библ. не е популярно 
място за прекарване 

на времето 

до 300 лв. 58,8% 41,2% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 57,8% 42,2% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 58,2% 41,8% 100,0% 

над 700 лв. 48,2% 51,8% 100,0% 

не желая да отговоря 51,8% 48,2% 100,0% 

 

36. Тип населено място: 

17.1. Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библ. е популярно 
място за прекарване 

на времето 

Библ. не е популярно 
място за прекарване 

на времето 

София 39,5% 60,5% 100,0% 

областен град 57,7% 42,3% 100,0% 

друг град 48,6% 51,4% 100,0% 

село 59,6% 40,4% 100,0% 

 

4. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
компютър в последната 
година? 

17.1. Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библ. е популярно 
място за прекарване 

на времето 

Библ. не е популярно 
място за прекарване 

на времето 

всеки ден или през ден 46,9% 53,1% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

56,9% 43,1% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

61,0% 39,0% 100,0% 
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9. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
интернет през 
последната година? 

17.1. Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библ. е популярно 
място за прекарване 

на времето 

Библ. не е популярно 
място за прекарване 

на времето 

всеки ден или през ден 47,4% 52,6% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

53,7% 46,3% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

60,2% 39,8% 100,0% 

 

19. Приблизително 
колко често посещавате 
обществена 
библиотека? 

17.1. Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библ. е популярно 
място за прекарване 

на времето 

Библ. не е популярно 
място за прекарване 

на времето 

поне веднъж месечно и 
по-често 

79,0% 21,0% 100,0% 

от веднъж на 3 месеца 
до веднъж 2 години 

53,0% 47,0% 100,0% 

по-рядко от веднъж на 
2 години 

47,2% 52,8% 100,0% 

никога не съм 
посещавал/а 
библиотека 

50,3% 49,7% 100,0% 

не зная 41,7% 58,3% 100,0% 

 
 

17.2. Моля от всяка двойка твърдения да изберете това, което е най-близко до вашето 
мнение?  

 
база: 960 

29. Пол: 

17.2. Кое от двете твърдения е вярно?  

общо Библиотеката е 
модерна 

Библиотеката е 
старомодна 

мъж 44,5% 55,5% 100,0% 

жена 54,4% 45,6% 100,0% 

 

30. Възрастова група: 

17.2. Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
модерна 

Библиотеката е 
старомодна 

18-39 г. 41,4% 58,6% 100,0% 

40-59 г. 51,9% 48,1% 100,0% 

над 60 г. 58,0% 42,0% 100,0% 

 

31. Образование: 

17.2. Моля от всяка двойка твърдения да 
изберете това, което е най-близко до 

вашето мнение? общо 

Библиотеката е 
модерна 

Библиотеката е 
старомодна 

висше 46,7% 53,3% 100,0% 

средно / полувисше 50,7% 49,3% 100,0% 

основно и по-ниско 50,3% 49,7% 100,0% 
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32. Етнос: 

17.2. Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
модерна 

Библиотеката е 
старомодна 

българин 50,5% 49,5% 100,0% 

българо-мохамеданин 37,5% 62,5% 100,0% 

турчин 52,9% 47,1% 100,0% 

ром 39,1% 60,9% 100,0% 

друг етнос 60,0% 40,0% 100,0% 

 

33. Вие сте: 

17.2. Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
модерна 

Библиотеката е 
старомодна 

учащ  45,0% 55,0% 100,0% 

собственик/ заемащ 
ръководна длъжност 

41,4% 58,6% 100,0% 

работещ на 
изпълнителска 
длъжност 

49,9% 50,1% 100,0% 

безработен 46,8% 53,2% 100,0% 

пенсионер 57,0% 43,0% 100,0% 

домакиня/ по 
майчинство 

39,5% 60,5% 100,0% 

 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

17.2. Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
модерна 

Библиотеката е 
старомодна 

до 300 лв. 59,8% 40,2% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 58,1% 41,9% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 57,1% 42,9% 100,0% 

над 700 лв. 47,4% 52,6% 100,0% 

не желая да отговоря 39,1% 60,9% 100,0% 

 

36. Тип населено място: 

17.2. Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
модерна 

Библиотеката е 
старомодна 

София 26,0% 74,0% 100,0% 

областен град 60,7% 39,3% 100,0% 

друг град 51,9% 48,1% 100,0% 

село 48,1% 51,9% 100,0% 

 

4. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
компютър в последната 
година? 

17.2. Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
модерна 

Библиотеката е 
старомодна 

всеки ден или през ден 42,7% 57,3% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

66,7% 33,3% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

56,0% 44,0% 100,0% 
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9. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
интернет през 
последната година? 

17.2. Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
модерна 

Библиотеката е 
старомодна 

всеки ден или през ден 42,6% 57,4% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

69,8% 30,2% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

55,2% 44,8% 100,0% 

 

19. Приблизително 
колко често посещавате 
обществена 
библиотека? 

17.2. Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
модерна 

Библиотеката е 
старомодна 

поне веднъж месечно и 
по-често 

78,9% 21,1% 100,0% 

от веднъж на 3 месеца 
до веднъж на 2 години 

50,0% 50,0% 100,0% 

по-рядко от веднъж на 
2 години 

47,2% 52,8% 100,0% 

никога не съм 
посещавал/а 
библиотека 

39,9% 60,1% 100,0% 

не зная 37,5% 62,5% 100,0% 

 
 

17.3.  Моля от всяка двойка твърдения да изберете това, което е най-близко до вашето 
мнение? 

 
 база: 967 

29. Пол: 

17.3.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библ. е място за 
комуникация с други 

хора и приятели 

Библиотеката е 
място, в което да 

останеш сам 

мъж 43,7% 56,3% 100,0% 

жена 51,4% 48,6% 100,0% 

 

30. Възрастова група: 

17.3.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библ. е място за 
комуникация с други 

хора и приятели 

Библиотеката е 
място, в което да 

останеш сам 

18-39 г. 39,2% 60,8% 100,0% 

40-59 г. 51,4% 48,6% 100,0% 

над 60 г. 54,6% 45,4% 100,0% 

 

31. Образование: 

17.3.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библ. е място за 
комуникация с други 

хора и приятели 

Библиотеката е 
място, в което да 

останеш сам 

висше 37,5% 62,5% 100,0% 

средно / полувисше 50,5% 49,5% 100,0% 

основно и по-ниско 51,2% 48,8% 100,0% 
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32. Етнос: 

17.3.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библ. е място за 
комуникация с други 

хора и приятели 

Библиотеката е 
място, в което да 

останеш сам 

българин 48,9% 51,1% 100,0% 

българо-мохамеданин 37,5% 62,5% 100,0% 

турчин 36,0% 64,0% 100,0% 

ром 46,3% 53,7% 100,0% 

друг етнос 20,0% 80,0% 100,0% 

 

33. Вие сте: 

17.3.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библ. е място за 
комуникация с други 

хора и приятели 

Библиотеката е 
място, в което да 

останеш сам 

учащ  25,0% 75,0% 100,0% 

собственик/ заемащ 
ръководна длъжност 

41,4% 58,6% 100,0% 

работещ на изпълнит. 
длъжност 

47,9% 52,1% 100,0% 

безработен 51,3% 48,7% 100,0% 

пенсионер 53,7% 46,3% 100,0% 

домакиня 30,2% 69,8% 100,0% 

 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

17.3.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библ. е място за 
комуникация с други 

хора и приятели 

Библиотеката е 
място, в което да 

останеш сам 

до 300 лв. 54,6% 45,4% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 57,1% 42,9% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 48,9% 51,1% 100,0% 

над 700 лв. 47,4% 52,6% 100,0% 

не желая да отговоря 38,8% 61,2% 100,0% 

 

36. Тип населено място: 

17.3.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библ. е място за 
комуникация с други 

хора и приятели 

Библиотеката е 
място, в което да 

останеш сам 

София 20,9% 79,1% 100,0% 

областен град 54,9% 45,1% 100,0% 

друг град 50,0% 50,0% 100,0% 

село 52,5% 47,5% 100,0% 

 

4. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
компютър в последната 
година? 

17.3.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библ. е място за 
комуникация с други 

хора и приятели 

Библиотеката е 
място, в което да 

останеш сам 

всеки ден или през ден 39,1% 60,9% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

60,8% 39,2% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

56,5% 43,5% 100,0% 
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9. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
интернет през 
последната година? 

17.3.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библ. е място за 
комуникация с други 

хора и приятели 

Библиотеката е 
място, в което да 

останеш сам 

всеки ден или през ден 39,7% 60,3% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

55,6% 44,4% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

56,0% 44,0% 100,0% 

 

19. Приблизително 
колко често посещавате 
обществена 
библиотека? 

17.3.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библ. е място за 
комуникация с други 

хора и приятели 

Библиотеката е 
място, в което да 

останеш сам 

поне веднъж месечно и 
по-често 

69,2% 30,8% 100,0% 

от веднъж на 3 месеца 
до веднъж на 2 години 

42,7% 57,3% 100,0% 

по-рядко от веднъж на 
2 години 

47,5% 52,5% 100,0% 

никога не съм 
посещавал/а 
библиотека 

42,7% 57,3% 100,0% 

не зная 31,9% 68,1% 100,0% 

 
 

17.4. Моля от всяка двойка твърдения да изберете това, което е най-близко до вашето 
мнение?  

 
база: 945 

29. Пол: 

17.4. Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
съвременно 
оборудвана 

Оборудването в 
библиотеката е 

остаряло 

мъж 43,5% 56,5% 100,0% 

жена 51,5% 48,5% 100,0% 

 

30. Възрастова група: 

17.4. Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
съвременно 
оборудвана 

Оборудването в 
библиотеката е 

остаряло 

18-39 г. 46,7% 53,3% 100,0% 

40-59 г. 45,9% 54,1% 100,0% 

над 60 г. 51,3% 48,7% 100,0% 

 

31. Образование: 

17.4. Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
съвременно 
оборудвана 

Оборудването в 
библиотеката е 

остаряло 

висше 45,0% 55,0% 100,0% 

средно / полувисше 47,8% 52,2% 100,0% 

основно и по-ниско 50,0% 50,0% 100,0% 
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32. Етнос: 

17.4. Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
съвременно 
оборудвана 

Оборудването в 
библиотеката е 

остаряло 

българин 47,1% 52,9% 100,0% 

българо-мохамеданин 52,9% 47,1% 100,0% 

турчин 45,1% 54,9% 100,0% 

ром 54,0% 46,0% 100,0% 

друг етнос 60,0% 40,0% 100,0% 

 

33. Вие сте: 

17.4. Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
съвременно 
оборудвана 

Оборудването в 
библиотеката е 

остаряло 

учащ  50,0% 50,0% 100,0% 

собственик/ заемащ 
ръководна длъжност 

44,4% 55,6% 100,0% 

работещ на изпълнит. 
длъжност 

48,1% 51,9% 100,0% 

безработен 48,0% 52,0% 100,0% 

пенсионер 49,6% 50,4% 100,0% 

домакиня 35,7% 64,3% 100,0% 

 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

17.4. Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
съвременно 
оборудвана 

Оборудването в 
библиотеката е 

остаряло 

до 300 лв. 51,8% 48,2% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 48,8% 51,3% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 51,9% 48,1% 100,0% 

над 700 лв. 46,6% 53,4% 100,0% 

не желая да отговоря 44,3% 55,7% 100,0% 

 

36. Тип населено място: 

17.4. Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
съвременно 
оборудвана 

Оборудването в 
библиотеката е 

остаряло 

София 29,3% 70,7% 100,0% 

областен град 56,2% 43,8% 100,0% 

друг град 50,5% 49,5% 100,0% 

село 45,9% 54,1% 100,0% 

 

4. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
компютър в последната 
година? 

17.4. Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
съвременно 
оборудвана 

Оборудването в 
библиотеката е 

остаряло 

всеки ден или през ден 43,3% 56,7% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

60,8% 39,2% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

51,5% 48,5% 100,0% 
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9. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
интернет през 
последната година? 

17.4. Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
съвременно 
оборудвана 

Оборудването в 
библиотеката е 

остаряло 

всеки ден или през ден 42,9% 57,1% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

62,3% 37,7% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

51,2% 48,8% 100,0% 

 

19. Приблизително 
колко често посещавате 
обществена 
библиотека? 

17.4. Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
съвременно 
оборудвана 

Оборудването в 
библиотеката е 

остаряло 

поне веднъж месечно и 
по-често 

68,3% 31,7% 100,0% 

от веднъж на 3 месеца 
до веднъж на 2 години 

48,1% 51,9% 100,0% 

по-рядко от веднъж на 
2 години 

44,2% 55,8% 100,0% 

никога не съм 
посещавал/а 
библиотека 

43,0% 57,0% 100,0% 

не зная 36,2% 63,8% 100,0% 

 
 

17.5.  Моля от всяка двойка твърдения да изберете това, което е най-близко до вашето 
мнение?  

 
база: 962 

29. Пол: 

17.5.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
център на 

обществения живот 

Библиотеката не е 
център на 

обществения живот 

мъж 47,1% 52,9% 100,0% 

жена 59,8% 40,2% 100,0% 

 

30. Възрастова група: 

17.5.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
център на 

обществения живот 

Библиотеката не е 
център на 

обществения живот 

18-39 г. 49,9% 50,1% 100,0% 

40-59 г. 55,6% 44,4% 100,0% 

над 60 г. 56,8% 43,2% 100,0% 

 

31. Образование: 

17.5.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
център на 

обществения живот 

Библиотеката не е 
център на 

обществения живот 

висше 40,0% 60,0% 100,0% 

средно / полувисше 56,8% 43,2% 100,0% 

основно и по-ниско 60,2% 39,8% 100,0% 
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32. Етнос: 

17.5.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
център на 

обществения живот 

Библиотеката не е 
център на 

обществения живот 

българин 53,3% 46,7% 100,0% 

българо-мохамеданин 50,0% 50,0% 100,0% 

турчин 42,0% 58,0% 100,0% 

ром 65,2% 34,8% 100,0% 

друг етнос 80,0% 20,0% 100,0% 

 

33. Вие сте: 

17.5.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
център на 

обществения живот 

Библиотеката не е 
център на 

обществения живот 

учащ  45,0% 55,0% 100,0% 

собственик/ заемащ 
ръководна длъжност 

38,4% 61,6% 100,0% 

работещ на изпълнит. 
длъжност 

55,8% 44,2% 100,0% 

безработен 59,5% 40,5% 100,0% 

пенсионер 56,0% 44,0% 100,0% 

домакиня 42,9% 57,1% 100,0% 

 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

17.5.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
център на 

обществения живот 

Библиотеката не е 
център на 

обществения живот 

до 300 лв. 61,3% 38,7% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 57,5% 42,5% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 52,6% 47,4% 100,0% 

над 700 лв. 48,7% 51,3% 100,0% 

не желая да отговоря 53,6% 46,4% 100,0% 

 

36. Тип населено място: 

17.5.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
център на 

обществения живот 

Библиотеката не е 
център на 

обществения живот 

София 28,9% 71,1% 100,0% 

областен град 53,9% 46,1% 100,0% 

друг град 62,6% 37,4% 100,0% 

село 59,7% 40,3% 100,0% 

 

4. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
компютър в последната 
година? 

17.5.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
център на 

обществения живот 

Библиотеката не е 
център на 

обществения живот 

всеки ден или през ден 46,9% 53,1% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

68,6% 31,4% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

60,0% 40,0% 100,0% 

 



 стр. 124 
ЕСТАТ  www.estatbg.com 

 

9. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
интернет през 
последната година? 

17.5.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
център на 

обществения живот 

Библиотеката не е 
център на 

обществения живот 

всеки ден или през ден 47,2% 52,8% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

66,7% 33,3% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

59,6% 40,4% 100,0% 

 

19. Приблизително 
колко често посещавате 
обществена 
библиотека? 

17.5.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
център на 

обществения живот 

Библиотеката не е 
център на 

обществения живот 

поне веднъж месечно и 
по-често 

85,3% 14,7% 100,0% 

от веднъж на 3 месеца 
до веднъж на 2 години 

51,8% 48,2% 100,0% 

по-рядко от веднъж на 
2 години 

46,9% 53,1% 100,0% 

никога не съм 
посещавал/а 
библиотека 

48,4% 51,6% 100,0% 

не зная 41,3% 58,7% 100,0% 

 
 

17.6.  Моля от всяка двойка твърдения да изберете това, което е най-близко до вашето 
мнение? 

 
 база: 959 

29. Пол: 

17.6.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
предназначена за 

младите хора 

Библиотеката е 
предназначена за 

по-възрастните хора 

мъж 58,4% 41,6% 100,0% 

жена 67,0% 33,0% 100,0% 

 

30. Възрастова група: 

17.6.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
предназначена за 

младите хора 

Библиотеката е 
предназначена за 

по-възрастните хора 

18-39 г. 56,1% 43,9% 100,0% 

40-59 г. 66,0% 34,0% 100,0% 

над 60 г. 68,4% 31,6% 100,0% 

 

31. Образование: 

17.6.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
предназначена за 

младите хора 

Библиотеката е 
предназначена за 

по-възрастните хора 

висше 60,7% 39,3% 100,0% 

средно / полувисше 60,4% 39,6% 100,0% 

основно и по-ниско 74,6% 25,4% 100,0% 
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32. Етнос: 

17.6.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
предназначена за 

младите хора 

Библиотеката е 
предназначена за 

по-възрастните хора 

българин 62,2% 37,8% 100,0% 

българо-мохамеданин 56,3% 43,8% 100,0% 

турчин 72,2% 27,8% 100,0% 

ром 66,7% 33,3% 100,0% 

друг етнос 60,0% 40,0% 100,0% 

 

33. Вие сте: 

17.6.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
предназначена за 

младите хора 

Библиотеката е 
предназначена за 

по-възрастните хора 

учащ  51,3% 48,7% 100,0% 

собственик/ заемащ 
ръководна длъжност 

54,5% 45,5% 100,0% 

работещ на изпълнит. 
длъжност 

62,7% 37,3% 100,0% 

безработен 61,3% 38,8% 100,0% 

пенсионер 69,3% 30,7% 100,0% 

домакиня 61,9% 38,1% 100,0% 

 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

17.6.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
предназначена за 

младите хора 

Библиотеката е 
предназначена за 

по-възрастните хора 

до 300 лв. 73,1% 26,9% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 69,9% 30,1% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 61,8% 38,2% 100,0% 

над 700 лв. 59,8% 40,2% 100,0% 

не желая да отговоря 57,7% 42,3% 100,0% 

 

36. Тип населено място: 

17.6.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
предназначена за 

младите хора 

Библиотеката е 
предназначена за 

по-възрастните хора 

София 45,7% 54,3% 100,0% 

областен град 62,1% 37,9% 100,0% 

друг град 69,2% 30,8% 100,0% 

село 68,2% 31,8% 100,0% 

 

4. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
компютър в последната 
година? 

17.6.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
предназначена за 

младите хора 

Библиотеката е 
предназначена за 

по-възрастните хора 

всеки ден или през ден 58,3% 41,7% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

70,0% 30,0% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

67,5% 32,5% 100,0% 
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9. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
интернет през 
последната година? 

17.6.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
предназначена за 

младите хора 

Библиотеката е 
предназначена за 

по-възрастните хора 

всеки ден или през ден 59,3% 40,7% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

62,3% 37,7% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

67,1% 32,9% 100,0% 

 

19. Приблизително 
колко често посещавате 
обществена 
библиотека? 

17.6.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е 
предназначена за 

младите хора 

Библиотеката е 
предназначена за 

по-възрастните хора 

поне веднъж месечно и 
по-често 

75,0% 25,0% 100,0% 

от веднъж на 3 месеца 
до веднъж на 2 години 

62,3% 37,7% 100,0% 

по-рядко от веднъж на 
2 години 

57,8% 42,2% 100,0% 

никога не съм 
посещавал/а 
библиотека 

64,6% 35,4% 100,0% 

не зная 52,2% 47,8% 100,0% 

 
 

17.7. Моля от всяка двойка твърдения да изберете това, което е най-близко до вашето 
мнение?  

 
база: 960 

29. Пол: 

17.7.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библ. е забавно 
място за прекарване 

на времето 

Библ. е скучно място 
за прекарване на 

времето 

мъж 52,9% 47,1% 100,0% 

жена 63,5% 36,5% 100,0% 

 

30. Възрастова група: 

17.7.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библ. е забавно 
място за прекарване 

на времето 

Библ. е скучно място 
за прекарване на 

времето 

18-39 г. 47,1% 52,9% 100,0% 

40-59 г. 58,5% 41,5% 100,0% 

над 60 г. 73,6% 26,4% 100,0% 

 

31. Образование: 

17.7.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библ. е забавно 
място за прекарване 

на времето 

Библ. е скучно място 
за прекарване на 

времето 

висше 54,9% 45,1% 100,0% 

средно / полувисше 58,9% 41,1% 100,0% 

основно и по-ниско 60,9% 39,1% 100,0% 
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32. Етнос: 

17.7.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библ. е забавно 
място за прекарване 

на времето 

Библ. е скучно място 
за прекарване на 

времето 

българин 59,3% 40,7% 100,0% 

българо-мохамеданин 81,3% 18,8% 100,0% 

турчин 48,0% 52,0% 100,0% 

ром 47,8% 52,2% 100,0% 

друг етнос 80,0% 20,0% 100,0% 

 
 

33. Вие сте: 

17.7.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библ. е забавно 
място за прекарване 

на времето 

Библ. е скучно място 
за прекарване на 

времето 

учащ  42,5% 57,5% 100,0% 

собственик/ заемащ 
ръководна длъжност 

48,5% 51,5% 100,0% 

работещ на изпълнит. 
длъжност 

56,5% 43,5% 100,0% 

безработен 55,7% 44,3% 100,0% 

пенсионер 72,8% 27,2% 100,0% 

домакиня 38,1% 61,9% 100,0% 

 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

17.7.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библ. е забавно 
място за прекарване 

на времето 

Библ. е скучно място 
за прекарване на 

времето 

до 300 лв. 72,3% 27,7% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 68,3% 31,7% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 64,9% 35,1% 100,0% 

над 700 лв. 48,3% 51,7% 100,0% 

не желая да отговоря 53,6% 46,4% 100,0% 

 

36. Тип населено място: 

17.7.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библ. е забавно 
място за прекарване 

на времето 

Библ. е скучно място 
за прекарване на 

времето 

София 31,8% 68,2% 100,0% 

областен град 65,4% 34,6% 100,0% 

друг град 60,3% 39,7% 100,0% 

село 63,6% 36,4% 100,0% 

 

4. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
компютър в последната 
година? 

17.7.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библ. е забавно 
място за прекарване 

на времето 

Библ. е скучно място 
за прекарване на 

времето 

всеки ден или през ден 49,2% 50,8% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

76,5% 23,5% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

67,1% 32,9% 100,0% 
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9. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
интернет през 
последната година? 

17.7.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библ. е забавно 
място за прекарване 

на времето 

Библ. е скучно място 
за прекарване на 

времето 

всеки ден или през ден 50,0% 50,0% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

72,2% 27,8% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

66,4% 33,6% 100,0% 

 

19. Приблизително 
колко често посещавате 
обществена 
библиотека? 

17.7.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библ. е забавно 
място за прекарване 

на времето 

Библ. е скучно място 
за прекарване на 

времето 

поне веднъж месечно и 
по-често 

87,3% 12,7% 100,0% 

от веднъж на 3 месеца 
до веднъж 2 години 

60,7% 39,3% 100,0% 

по-рядко от веднъж на 
2 години 

55,3% 44,7% 100,0% 

никога не съм 
посещавал/а 
библиотека 

47,1% 52,9% 100,0% 

не зная 54,2% 45,8% 100,0% 

 
 

17.8. Моля от всяка двойка твърдения да изберете това, което е най-близко до вашето 
мнение?  

 
база: 958 

29. Пол: 

17.8.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Атмосферата в 
библиотеката е 

уютна 

Атмосферата в 
библиотеката е 

неуютна 

мъж 75,1% 24,9% 100,0% 

жена 80,5% 19,5% 100,0% 

 

30. Възрастова група: 

17.8.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Атмосферата в 
библиотеката е 

уютна 

Атмосферата в 
библиотеката е 

неуютна 

18-39 г. 71,3% 28,7% 100,0% 

40-59 г. 81,1% 18,9% 100,0% 

над 60 г. 82,9% 17,1% 100,0% 

 

31. Образование: 

17.8.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Атмосферата в 
библиотеката е 

уютна 

Атмосферата в 
библиотеката е 

неуютна 

висше 77,0% 23,0% 100,0% 

средно / полувисше 76,7% 23,3% 100,0% 

основно и по-ниско 82,6% 17,4% 100,0% 
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32. Етнос: 

17.8.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Атмосферата в 
библиотеката е 

уютна 

Атмосферата в 
библиотеката е 

неуютна 

българин 77,5% 22,5% 100,0% 

българо-мохамеданин 93,8% 6,3% 100,0% 

турчин 64,0% 36,0% 100,0% 

ром 89,1% 10,9% 100,0% 

друг етнос 80,0% 20,0% 100,0% 

 

33. Вие сте: 

17.8.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Атмосферата в 
библиотеката е 

уютна 

Атмосферата в 
библиотеката е 

неуютна 

учащ  75,0% 25,0% 100,0% 

собственик/ заемащ 
ръководна длъжност 

75,8% 24,2% 100,0% 

работещ на изпълнит. 
длъжност 

75,8% 24,2% 100,0% 

безработен 76,9% 23,1% 100,0% 

пенсионер 83,5% 16,5% 100,0% 

домакиня 69,0% 31,0% 100,0% 

 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

17.8.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Атмосферата в 
библиотеката е 

уютна 

Атмосферата в 
библиотеката е 

неуютна 

до 300 лв. 81,0% 19,0% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 84,4% 15,6% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 83,6% 16,4% 100,0% 

над 700 лв. 77,4% 22,6% 100,0% 

не желая да отговоря 70,6% 29,4% 100,0% 

 

36. Тип населено място: 

17.8.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Атмосферата в 
библиотеката е 

уютна 

Атмосферата в 
библиотеката е 

неуютна 

София 49,7% 50,3% 100,0% 

областен град 85,2% 14,8% 100,0% 

друг град 86,0% 14,0% 100,0% 

село 78,7% 21,3% 100,0% 

 

4. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
компютър в последната 
година? 

17.8.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Атмосферата в 
библиотеката е 

уютна 

Атмосферата в 
библиотеката е 

неуютна 

всеки ден или през ден 72,7% 27,3% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

86,3% 13,7% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

83,1% 16,9% 100,0% 
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9. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
интернет през 
последната година? 

17.8.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Атмосферата в 
библиотеката е 

уютна 

Атмосферата в 
библиотеката е 

неуютна 

всеки ден или през ден 72,4% 27,6% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

92,6% 7,4% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

82,3% 17,7% 100,0% 

 

19. Приблизително 
колко често посещавате 
обществена 
библиотека? 

17.8.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Атмосферата в 
библиотеката е 

уютна 

Атмосферата в 
библиотеката е 

неуютна 

поне веднъж месечно и 
по-често 

93,7% 6,3% 100,0% 

от веднъж на 3 месеца 
до веднъж на 2 години 

87,2% 12,8% 100,0% 

по-рядко от веднъж на 
2 години 

79,7% 20,3% 100,0% 

никога не съм 
посещавал/а 
библиотека 

65,3% 34,7% 100,0% 

не зная 61,7% 38,3% 100,0% 

 
17.9. Моля от всяка двойка твърдения да изберете това, което е най-близко до вашето 

мнение?  
 

база: 941 

29. Пол: 

17.9.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеките 
въвеждат 
иновации 

Библ. не въвеждат 
иновации или ги 

въвеждат твърде бавно 

мъж 44,7% 55,3% 100,0% 

жена 55,1% 44,9% 100,0% 

 

30. Възрастова група: 

17.9.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеките 
въвеждат 
иновации 

Библ. не въвеждат 
иновации или ги 

въвеждат твърде бавно 

18-39 г. 43,1% 56,9% 100,0% 

40-59 г. 50,5% 49,5% 100,0% 

над 60 г. 59,5% 40,5% 100,0% 

 

31. Образование: 

17.9.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеките 
въвеждат 
иновации 

Библ. не въвеждат 
иновации или ги 

въвеждат твърде бавно 

висше 44,3% 55,7% 100,0% 

средно / полувисше 49,8% 50,2% 100,0% 

основно и по-ниско 58,0% 42,0% 100,0% 

 

 



 стр. 131 
ЕСТАТ  www.estatbg.com 

 

32. Етнос: 

17.9.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеките 
въвеждат 
иновации 

Библ. не въвеждат 
иновации или ги 

въвеждат твърде бавно 

българин 48,7% 51,3% 100,0% 

българо-мохамеданин 43,8% 56,3% 100,0% 

турчин 52,0% 48,0% 100,0% 

ром 65,1% 34,9% 100,0% 

друг етнос 80,0% 20,0% 100,0% 

 

33. Вие сте: 

17.9.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеките 
въвеждат 
иновации 

Библ. не въвеждат 
иновации или ги 

въвеждат твърде бавно 

учащ  44,7% 55,3% 100,0% 

собственик/ заемащ 
ръководна длъжност 

42,4% 57,6% 100,0% 

работещ на изпълнит. 
длъжност 

48,6% 51,4% 100,0% 

безработен 47,4% 52,6% 100,0% 

пенсионер 59,2% 40,8% 100,0% 

домакиня 40,5% 59,5% 100,0% 

 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

17.9.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеките 
въвеждат 
иновации 

Библ. не въвеждат 
иновации или ги 

въвеждат твърде бавно 

до 300 лв. 59,3% 40,7% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 55,3% 44,7% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 59,8% 40,2% 100,0% 

над 700 лв. 45,9% 54,1% 100,0% 

не желая да отговоря 42,6% 57,4% 100,0% 

 

36. Тип населено място: 

17.9.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеките 
въвеждат 
иновации 

Библ. не въвеждат 
иновации или ги 

въвеждат твърде бавно 

София 28,6% 71,4% 100,0% 

областен град 59,1% 40,9% 100,0% 

друг град 52,2% 47,8% 100,0% 

село 50,0% 50,0% 100,0% 

 

4. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
компютър в последната 
година? 

17.9.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеките 
въвеждат 
иновации 

Библ. не въвеждат 
иновации или ги 

въвеждат твърде бавно 

всеки ден или през ден 43,4% 56,6% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

59,6% 40,4% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

57,1% 42,9% 100,0% 
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9. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
интернет през 
последната година? 

17.9.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеките 
въвеждат 
иновации 

Библ. не въвеждат 
иновации или ги 

въвеждат твърде бавно 

всеки ден или през ден 43,8% 56,2% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

54,7% 45,3% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

56,7% 43,3% 100,0% 

 

19. Приблизително 
колко често посещавате 
обществена 
библиотека? 

17.9.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеките 
въвеждат 
иновации 

Библ. не въвеждат 
иновации или ги 

въвеждат твърде бавно 

поне веднъж месечно и 
по-често 

68,5% 31,5% 100,0% 

от веднъж на 3 месеца 
до веднъж на 2 години 

46,9% 53,1% 100,0% 

по-рядко от веднъж на 
2 години 

47,3% 52,7% 100,0% 

никога не съм 
посещавал/а 
библиотека 

49,5% 50,5% 100,0% 

не зная 27,7% 72,3% 100,0% 

 
 

17.10. Моля от всяка двойка твърдения да изберете това, което е най-близко до вашето 
мнение?  

 
база: 977 

29. Пол: 

17.10.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е най-
вече за учени и 

студенти 

Библиотеката е за 
всички 

мъж 42,2% 57,8% 100,0% 

жена 40,7% 59,3% 100,0% 

 

30. Възрастова група: 

17.10.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е най-
вече за учени и 

студенти 

Библиотеката е за 
всички 

18-39 г. 44,6% 55,4% 100,0% 

40-59 г. 42,2% 57,8% 100,0% 

над 60 г. 36,2% 63,8% 100,0% 

 

31. Образование: 

17.10.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е най-
вече за учени и 

студенти 

Библиотеката е за 
всички 

висше 34,0% 66,0% 100,0% 

средно / полувисше 40,4% 59,6% 100,0% 

основно и по-ниско 54,0% 46,0% 100,0% 
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32. Етнос: 

17.10.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е най-
вече за учени и 

студенти 

Библиотеката е за 
всички 

българин 38,5% 61,5% 100,0% 

българо-мохамеданин 56,3% 43,8% 100,0% 

турчин 58,5% 41,5% 100,0% 

ром 62,3% 37,7% 100,0% 

друг етнос 20,0% 80,0% 100,0% 

 

33. Вие сте: 

17.10.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е най-
вече за учени и 

студенти 

Библиотеката е за 
всички 

учащ  35,0% 65,0% 100,0% 

собственик/ заемащ 
ръководна длъжност 

37,0% 63,0% 100,0% 

работещ на изпълнит. 
длъжност 

43,7% 56,3% 100,0% 

безработен 46,3% 53,8% 100,0% 

пенсионер 37,6% 62,4% 100,0% 

домакиня 43,2% 56,8% 100,0% 

 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

17.10.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е най-
вече за учени и 

студенти 

Библиотеката е за 
всички 

до 300 лв. 47,2% 52,8% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 38,2% 61,8% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 36,1% 63,9% 100,0% 

над 700 лв. 46,3% 53,7% 100,0% 

не желая да отговоря 38,7% 61,3% 100,0% 

 

36. Тип населено място: 

17.10.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е най-
вече за учени и 

студенти 

Библиотеката е за 
всички 

София 37,5% 62,5% 100,0% 

областен град 42,4% 57,6% 100,0% 

друг град 44,0% 56,0% 100,0% 

село 40,7% 59,3% 100,0% 

 

4. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
компютър в последната 
година? 

17.10.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е най-
вече за учени и 

студенти 

Библиотеката е за 
всички 

всеки ден или през ден 39,4% 60,6% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

29,4% 70,6% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

45,3% 54,7% 100,0% 
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9. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
интернет през 
последната година? 

17.10.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е най-
вече за учени и 

студенти 

Библиотеката е за 
всички 

всеки ден или през ден 40,5% 59,5% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

27,8% 72,2% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

44,4% 55,6% 100,0% 

 

19. Приблизително 
колко често посещавате 
обществена 
библиотека? 

17.10.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеката е най-
вече за учени и 

студенти 

Библиотеката е за 
всички 

поне веднъж месечно и 
по-често 

29,4% 70,6% 100,0% 

от веднъж на 3 месеца 
до веднъж на 2 години 

29,3% 70,7% 100,0% 

по-рядко от веднъж на 
2 години 

34,9% 65,1% 100,0% 

никога не съм 
посещавал/а 
библиотека 

60,7% 39,3% 100,0% 

не зная 42,6% 57,4% 100,0% 

 
17.11. Моля от всяка двойка твърдения да изберете това, което е най-близко до вашето 

мнение?  
 

база: 957 

29. Пол: 

17.11.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотеките 

наемат 
висококвалифици-

ран персонал 

Библиотеките 
наемат 

нискоквалифициран 
персонал 

мъж 80,2% 19,8% 100,0% 

жена 83,5% 16,5% 100,0% 

 

30. Възрастова група: 

17.11.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотеките 

наемат 
висококвалифици-

ран персонал 

Библиотеките 
наемат 

нискоквалифициран 
персонал 

18-39 г. 79,3% 20,7% 100,0% 

40-59 г. 82,9% 17,1% 100,0% 

над 60 г. 84,3% 15,7% 100,0% 

 

31. Образование: 

17.11.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотеките 

наемат 
висококвалифици-

ран персонал 

Библиотеките 
наемат 

нискоквалифициран 
персонал 

висше 81,6% 18,4% 100,0% 

средно / полувисше 80,5% 19,5% 100,0% 

основно и по-ниско 86,5% 13,5% 100,0% 
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32. Етнос: 

17.11.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотеките 

наемат 
висококвалифици-

ран персонал 

Библиотеките 
наемат 

нискоквалифициран 
персонал 

българин 80,6% 19,4% 100,0% 

българо-мохамеданин 86,7% 13,3% 100,0% 

турчин 94,2% 5,8% 100,0% 

ром 85,1% 14,9% 100,0% 

друг етнос 100,0% - 100,0% 
 

 

33. Вие сте: 

17.11.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотеките 

наемат 
висококвалифици-

ран персонал 

Библиотеките 
наемат 

нискоквалифициран 
персонал 

учащ  74,4% 25,6% 100,0% 

собственик/ заемащ 
ръководна длъжност 

81,8% 18,2% 100,0% 

работещ на изпълнит. 
длъжност 

81,5% 18,5% 100,0% 

безработен 86,9% 13,1% 100,0% 

пенсионер 83,8% 16,2% 100,0% 

домакиня 57,1% 42,9% 100,0% 

 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

17.11.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотеките 

наемат 
висококвалифици-

ран персонал 

Библиотеките 
наемат 

нискоквалифициран 
персонал 

до 300 лв. 78,2% 21,8% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 90,7% 9,3% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 86,5% 13,5% 100,0% 

над 700 лв. 81,4% 18,6% 100,0% 

не желая да отговоря 76,4% 23,6% 100,0% 

 

36. Тип населено място: 

17.11.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотеките 

наемат 
висококвалифици-

ран персонал 

Библиотеките 
наемат 

нискоквалифициран 
персонал 

София 61,5% 38,5% 100,0% 

областен град 86,5% 13,5% 100,0% 

друг град 88,7% 11,3% 100,0% 

село 82,0% 18,0% 100,0% 
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4. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
компютър в последната 
година? 

17.11.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотеките 

наемат 
висококвалифици-

ран персонал 

Библиотеките 
наемат 

нискоквалифициран 
персонал 

всеки ден или през ден 77,7% 22,3% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

82,7% 17,3% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

86,4% 13,6% 100,0% 

 

9. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
интернет през 
последната година? 

17.11.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотеките 

наемат 
висококвалифици-

ран персонал 

Библиотеките 
наемат 

нискоквалифициран 
персонал 

всеки ден или през ден 77,2% 22,8% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

96,2% 3,8% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

85,5% 14,5% 100,0% 

 

19. Приблизително 
колко често посещавате 
обществена 
библиотека? 

17.11.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотеките 

наемат 
висококвалифици-

ран персонал 

Библиотеките 
наемат 

нискоквалифициран 
персонал 

поне веднъж месечно и 
по-често 

82,5% 17,5% 100,0% 

от веднъж на 3 месеца 
до веднъж на 2 години 

85,8% 14,2% 100,0% 

по-рядко от веднъж на 
2 години 

81,0% 19,0% 100,0% 

никога не съм 
посещавал/а 
библиотека 

78,5% 21,5% 100,0% 

не зная 91,7% 8,3% 100,0% 

 
 

17.12. Моля от всяка двойка твърдения да изберете това, което е най-близко до вашето 
мнение? 

  
база: 959 

29. Пол: 

17.12.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеките 
предлагат 

множество услуги 

Библ. само дават 
публикации или 
книги за заемане 

или четене на място 

мъж 46,7% 53,3% 100,0% 

жена 54,8% 45,2% 100,0% 
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30. Възрастова група: 

17.12.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотеките 

предлагат 
множество услуги 

Библ. само дават 
публикации или 
книги за заемане 

или четене на място 

18-39 г. 46,6% 53,4% 100,0% 

40-59 г. 53,5% 46,5% 100,0% 

над 60 г. 53,9% 46,1% 100,0% 

 

31. Образование: 

17.12.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотеките 

предлагат 
множество услуги 

Библ. само дават 
публикации или 
книги за заемане 

или четене на място 

висше 53,5% 46,5% 100,0% 

средно / полувисше 50,3% 49,7% 100,0% 

основно и по-ниско 50,3% 49,7% 100,0% 

 

32. Етнос: 

17.12.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотеките 

предлагат 
множество услуги 

Библ. само дават 
публикации или 
книги за заемане 

или четене на място 

българин 51,7% 48,3% 100,0% 

българо-мохамеданин 50,0% 50,0% 100,0% 

турчин 42,0% 58,0% 100,0% 

ром 48,5% 51,5% 100,0% 

друг етнос 40,0% 60,0% 100,0% 

 

33. Вие сте: 

17.12.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотеките 

предлагат 
множество услуги 

Библ. само дават 
публикации или 
книги за заемане 

или четене на място 

учащ  43,6% 56,4% 100,0% 

собственик/ заемащ 
ръководна длъжност 

49,5% 50,5% 100,0% 

работещ на изпълнит. 
длъжност 

53,7% 46,3% 100,0% 

безработен 47,8% 52,2% 100,0% 

пенсионер 52,2% 47,8% 100,0% 

домакиня 40,5% 59,5% 100,0% 

 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

17.12.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеките 
предлагат 

множество услуги 

Библ. само дават 
публикации или 
книги за заемане 

или четене на място 

до 300 лв. 58,0% 42,0% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 52,5% 47,5% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 52,6% 47,4% 100,0% 

над 700 лв. 51,7% 48,3% 100,0% 

не желая да отговоря 45,7% 54,3% 100,0% 
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36. Тип населено място: 

17.12.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеките 
предлагат 

множество услуги 

Библ. само дават 
публикации или 
книги за заемане 

или четене на място 

София 30,3% 69,7% 100,0% 

областен град 62,3% 37,7% 100,0% 

друг град 49,3% 50,7% 100,0% 

село 50,7% 49,3% 100,0% 

 

4. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
компютър в последната 
година? 

17.12.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеките 
предлагат 

множество услуги 

Библ. само дават 
публикации или 
книги за заемане 

или четене на място 

всеки ден или през ден 49,8% 50,2% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

51,0% 49,0% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

52,4% 47,6% 100,0% 

 

9. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
интернет през 
последната година? 

17.12.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеките 
предлагат 

множество услуги 

Библ. само дават 
публикации или 
книги за заемане 

или четене на място 

всеки ден или през ден 49,3% 50,7% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

60,4% 39,6% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

51,7% 48,3% 100,0% 

 

19. Приблизително 
колко често посещавате 
обществена 
библиотека? 

17.12.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотеките 
предлагат 

множество услуги 

Библ. само дават 
публикации или 
книги за заемане 

или четене на място 

поне веднъж месечно и 
по-често 

60,8% 39,2% 100,0% 

от веднъж на 3 месеца 
до веднъж на 2 години 

52,4% 47,6% 100,0% 

по-рядко от веднъж на 
2 години 

54,3% 45,7% 100,0% 

никога не съм 
посещавал/а 
библиотека 

43,4% 56,6% 100,0% 

не зная 41,7% 58,3% 100,0% 
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18.1. Моля, от всяка двойка твърдения да изберете това, което е най-близко до вашето 
мнение ?  

 
база: 966 

29. Пол: 

18.1.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите 
помагат много на 

посетителите 

Библиотекарите не 
помагат достатъчно 

на посетителите 

мъж 86,5% 13,5% 100,0% 

жена 87,5% 12,5% 100,0% 

 

30. Възрастова група: 

18.1.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите 
помагат много на 

посетителите 

Библиотекарите не 
помагат достатъчно 

на посетителите 

18-39 г. 81,8% 18,2% 100,0% 

40-59 г. 88,1% 11,9% 100,0% 

над 60 г. 92,3% 7,7% 100,0% 

 

31. Образование: 

18.1.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите 
помагат много на 

посетителите 

Библиотекарите не 
помагат достатъчно 

на посетителите 

висше 84,5% 15,5% 100,0% 

средно / полувисше 86,4% 13,6% 100,0% 

основно и по-ниско 91,7% 8,3% 100,0% 

 

32. Етнос: 

18.1.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите 
помагат много на 

посетителите 

Библиотекарите не 
помагат достатъчно 

на посетителите 

българин 87,1% 12,9% 100,0% 

българо-мохамеданин 88,2% 11,8% 100,0% 

турчин 80,8% 19,2% 100,0% 

ром 88,1% 11,9% 100,0% 

друг етнос 100,0% - 100,0% 

 

33. Вие сте: 

18.1.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите 
помагат много на 

посетителите 

Библиотекарите не 
помагат достатъчно 

на посетителите 

учащ (ученик, студент, 
стажант) 

92,5% 7,5% 100,0% 

собственик на фирма/ 
заемащ ръководна 
длъжност 

83,8% 16,2% 100,0% 

работещ на 
изпълнителска 
длъжност 

84,6% 15,4% 100,0% 

безработен 88,2% 11,8% 100,0% 

пенсионер 92,2% 7,8% 100,0% 

домакиня/ по 
майчинство 

71,4% 28,6% 100,0% 
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35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

18.1.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотекарите 

помагат много на 
посетителите 

Библиотекарите не 
помагат достатъчно 

на посетителите 

до 300 лв. 92,6% 7,4% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 88,3% 11,7% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 89,5% 10,5% 100,0% 

над 700 лв. 86,2% 13,8% 100,0% 

не желая да отговоря 83,3% 16,7% 100,0% 

 

36. Тип населено място: 

18.1.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотекарите 

помагат много на 
посетителите 

Библиотекарите не 
помагат достатъчно 

на посетителите 

София 64,0% 36,0% 100,0% 

областен град 93,3% 6,7% 100,0% 

друг град 88,7% 11,3% 100,0% 

село 91,0% 9,0% 100,0% 

 

4. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
компютър в последната 
година? 

18.1.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотекарите 

помагат много на 
посетителите 

Библиотекарите не 
помагат достатъчно 

на посетителите 

всеки ден или през ден 83,2% 16,8% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

92,2% 7,8% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

90,7% 9,3% 100,0% 

 

9. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
интернет през 
последната година? 

18.1.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите 
помагат много на 

посетителите 

Библиотекарите не 
помагат достатъчно 

на посетителите 

всеки ден или през ден 83,7% 16,3% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

90,9% 9,1% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

90,2% 9,8% 100,0% 

 

19. Приблизително 
колко често посещавате 
обществена 
библиотека? 

18.1.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотекарите 

помагат много на 
посетителите 

Библиотекарите не 
помагат достатъчно 

на посетителите 

поне веднъж месечно и 
по-често 

91,5% 8,5% 100,0% 

от веднъж на 3 месеца 
до веднъж на 2 години 

90,8% 9,2% 100,0% 

по-рядко от веднъж на 
2 години 

87,1% 12,9% 100,0% 

никога не съм 
посещавал/а 
библиотека 

84,1% 15,9% 100,0% 

не зная 77,1% 22,9% 100,0% 
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18.2. Моля, от всяка двойка твърдения да изберете това, което е най-близко до вашето 
мнение ?  

 
база: 964 

29. Пол: 

18.2.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите са 
усмихнати и учтиви 

Библиотекарите са 
навъсени и неучтиви 

мъж 85,6% 14,4% 100,0% 

жена 86,9% 13,1% 100,0% 

 

30. Възрастова група: 

18.2.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите са 
усмихнати и учтиви 

Библиотекарите са 
навъсени и неучтиви 

18-39 г. 80,4% 19,6% 100,0% 

40-59 г. 87,5% 12,5% 100,0% 

над 60 г. 92,9% 7,1% 100,0% 

 

31. Образование: 

18.2.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите са 
усмихнати и учтиви 

Библиотекарите са 
навъсени и неучтиви 

висше 81,9% 18,1% 100,0% 

средно / полувисше 86,0% 14,0% 100,0% 

основно и по-ниско 92,4% 7,6% 100,0% 

 

32. Етнос: 

18.2.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите са 
усмихнати и учтиви 

Библиотекарите са 
навъсени и неучтиви 

българин 86,4% 13,6% 100,0% 

българо-мохамеданин 93,8% 6,3% 100,0% 

турчин 84,3% 15,7% 100,0% 

ром 82,4% 17,6% 100,0% 

друг етнос 100,0% - 100,0% 

 

33. Вие сте: 

18.2.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите са 
усмихнати и учтиви 

Библиотекарите са 
навъсени и неучтиви 

учащ  87,5% 12,5% 100,0% 

собственик/ заемащ 
ръководна длъжност 

78,8% 21,2% 100,0% 

работещ на изпълнит. 
длъжност 

83,0% 17,0% 100,0% 

безработен 91,3% 8,7% 100,0% 

пенсионер 93,4% 6,6% 100,0% 

домакиня 66,7% 33,3% 100,0% 

 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

18.2.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите са 
усмихнати и учтиви 

Библиотекарите са 
навъсени и неучтиви 

до 300 лв. 90,8% 9,2% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 92,5% 7,5% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 91,8% 8,2% 100,0% 

над 700 лв. 80,7% 19,3% 100,0% 

не желая да отговоря 83,9% 16,1% 100,0% 
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36. Тип населено място: 

18.2.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите са 
усмихнати и учтиви 

Библиотекарите са 
навъсени и неучтиви 

София 60,3% 39,7% 100,0% 

областен град 91,6% 8,4% 100,0% 

друг град 88,3% 11,7% 100,0% 

село 92,5% 7,5% 100,0% 

 

4. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
компютър в последната 
година? 

18.2.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите са 
усмихнати и учтиви 

Библиотекарите са 
навъсени и неучтиви 

всеки ден или през ден 80,5% 19,5% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

94,1% 5,9% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

92,5% 7,5% 100,0% 

 

9. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
интернет през 
последната година? 

18.2.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите са 
усмихнати и учтиви 

Библиотекарите са 
навъсени и неучтиви 

всеки ден или през ден 80,7% 19,3% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

92,5% 7,5% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

92,0% 8,0% 100,0% 

 

19. Приблизително 
колко често посещавате 
обществена 
библиотека? 

18.2.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите са 
усмихнати и учтиви 

Библиотекарите са 
навъсени и неучтиви 

поне веднъж месечно и 
по-често 

93,0% 7,0% 100,0% 

от веднъж на 3 месеца 
до веднъж на 2 години 

92,7% 7,3% 100,0% 

по-рядко от веднъж на 
2 години 

85,4% 14,6% 100,0% 

никога не съм 
посещавал/а 
библиотека 

82,4% 17,6% 100,0% 

не зная 72,9% 27,1% 100,0% 

 
 

18.3. Моля, от всяка двойка твърдения да изберете това, което е най-близко до вашето 
мнение ?  

 
база: 960 

29. Пол: 

18.3.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите са 
хора с богата обща 

култура 

Библ. са хора със 
сравнително бедна 

обща култура  

мъж 87,3% 12,7% 100,0% 

жена 89,9% 10,1% 100,0% 
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30. Възрастова група: 

18.3.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите са 
хора с богата обща 

култура 

Библ. са хора със 
сравнително бедна 

обща култура  

18-39 г. 86,3% 13,7% 100,0% 

40-59 г. 91,5% 8,5% 100,0% 

над 60 г. 88,8% 11,2% 100,0% 

 

31. Образование: 

18.3.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите са 
хора с богата обща 

култура 

Библ. са хора със 
сравнително бедна 

обща култура  

висше 87,4% 12,6% 100,0% 

средно / полувисше 88,5% 11,5% 100,0% 

основно и по-ниско 91,2% 8,8% 100,0% 

 

32. Етнос: 

18.3.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите са 
хора с богата обща 

култура 

Библ. са хора със 
сравнително бедна 

обща култура  

българин 88,9% 11,1% 100,0% 

българо-мохамеданин 100,0% - 100,0% 

турчин 88,0% 12,0% 100,0% 

ром 84,8% 15,2% 100,0% 

друг етнос 100,0% - 100,0% 

 

33. Вие сте: 

18.3.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите са 
хора с богата обща 

култура 

Библ. са хора със 
сравнително бедна 

обща култура  

учащ  87,5% 12,5% 100,0% 

собственик/ заемащ 
ръководна длъжност 

89,9% 10,1% 100,0% 

работещ на изпълнит. 
длъжност 

86,5% 13,5% 100,0% 

безработен 93,7% 6,3% 100,0% 

пенсионер 89,5% 10,5% 100,0% 

домакиня 81,0% 19,0% 100,0% 

 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

18.3.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите са 
хора с богата обща 

култура 

Библ. са хора със 
сравнително бедна 

обща култура  

до 300 лв. 83,9% 16,1% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 92,5% 7,5% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 91,0% 9,0% 100,0% 

над 700 лв. 87,1% 12,9% 100,0% 

не желая да отговоря 89,2% 10,8% 100,0% 
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36. Тип населено място: 

18.3.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите са 
хора с богата обща 

култура 

Библ. са хора със 
сравнително бедна 

обща култура  

София 76,7% 23,3% 100,0% 

областен град 92,2% 7,8% 100,0% 

друг град 90,1% 9,9% 100,0% 

село 90,0% 10,0% 100,0% 

 

4. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
компютър в последната 
година? 

18.3.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите са 
хора с богата обща 

култура 

Библ. са хора със 
сравнително бедна 

обща култура  

всеки ден или през ден 86,1% 13,9% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

96,1% 3,9% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

91,1% 8,9% 100,0% 

 

9. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
интернет през 
последната година? 

18.3.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите са 
хора с богата обща 

култура 

Библ. са хора със 
сравнително бедна 

обща култура  

всеки ден или през ден 86,0% 14,0% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

96,3% 3,7% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

90,8% 9,2% 100,0% 

 

19. Приблизително 
колко често посещавате 
обществена 
библиотека? 

18.3.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите са 
хора с богата обща 

култура 

Библ. са хора със 
сравнително бедна 

обща култура  

поне веднъж месечно и 
по-често 

88,1% 11,9% 100,0% 

от веднъж на 3 месеца 
до веднъж на 2 години 

94,5% 5,5% 100,0% 

по-рядко от веднъж на 
2 години 

87,7% 12,3% 100,0% 

никога не съм 
посещавал/а 
библиотека 

86,1% 13,9% 100,0% 

не зная 93,8% 6,3% 100,0% 

 
18.4. Моля, от всяка двойка твърдения да изберете това, което е най-близко до вашето 

мнение ? 
 

база: 962 

29. Пол: 

18.4.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите 
обичат работата си 

Библиотекарите не 
обичат работата си 

мъж 88,1% 11,9% 100,0% 

жена 89,8% 10,2% 100,0% 
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30. Възрастова група: 

18.4.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите 
обичат работата си 

Библиотекарите не 
обичат работата си 

18-39 г. 86,3% 13,7% 100,0% 

40-59 г. 90,2% 9,8% 100,0% 

над 60 г. 90,7% 9,3% 100,0% 

 

31. Образование: 

18.4.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите 
обичат работата си 

Библиотекарите не 
обичат работата си 

висше 84,6% 15,4% 100,0% 

средно / полувисше 89,5% 10,5% 100,0% 

основно и по-ниско 91,9% 8,1% 100,0% 

 

32. Етнос: 

18.4.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите 
обичат работата си 

Библиотекарите не 
обичат работата си 

българин 88,4% 11,6% 100,0% 

българо-мохамеданин 93,8% 6,3% 100,0% 

турчин 94,2% 5,8% 100,0% 

ром 88,4% 11,6% 100,0% 

друг етнос 100,0% - 100,0% 

 

33. Вие сте: 

18.4.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите 
обичат работата си 

Библиотекарите не 
обичат работата си 

учащ (ученик, студент, 
стажант) 

90,0% 10,0% 100,0% 

собственик на фирма/ 
заемащ ръководна 
длъжност 

77,8% 22,2% 100,0% 

работещ на 
изпълнителска 
длъжност 

88,2% 11,8% 100,0% 

безработен 93,2% 6,8% 100,0% 

пенсионер 92,2% 7,8% 100,0% 

домакиня/ по 
майчинство 

82,9% 17,1% 100,0% 

 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

18.4.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите 
обичат работата си 

Библиотекарите не 
обичат работата си 

до 300 лв. 89,1% 10,9% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 96,3% 3,7% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 96,2% 3,8% 100,0% 

над 700 лв. 84,4% 15,6% 100,0% 

не желая да отговоря 85,6% 14,4% 100,0% 
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36. Тип населено място: 

18.4.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите 
обичат работата си 

Библиотекарите не 
обичат работата си 

София 64,9% 35,1% 100,0% 

областен град 95,3% 4,7% 100,0% 

друг град 93,0% 7,0% 100,0% 

село 91,7% 8,3% 100,0% 

 

4. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
компютър в последната 
година? 

18.4.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите 
обичат работата си 

Библиотекарите не 
обичат работата си 

всеки ден или през ден 85,7% 14,3% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

90,2% 9,8% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

92,8% 7,2% 100,0% 

 

9. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
интернет през 
последната година? 

18.4.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите 
обичат работата си 

Библиотекарите не 
обичат работата си 

всеки ден или през ден 85,3% 14,7% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

96,2% 3,8% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

92,2% 7,8% 100,0% 

 

19. Приблизително 
колко често посещавате 
обществена 
библиотека? 

18.4.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Библиотекарите 
обичат работата си 

Библиотекарите не 
обичат работата си 

поне веднъж месечно и 
по-често 

92,3% 7,7% 100,0% 

от веднъж на 3 месеца 
до веднъж на 2 години 

93,9% 6,1% 100,0% 

по-рядко от веднъж на 
2 години 

90,9% 9,1% 100,0% 

никога не съм 
посещавал/а 
библиотека 

83,2% 16,8% 100,0% 

не зная 83,3% 16,7% 100,0% 

 
 

18.5. Моля, от всяка двойка твърдения да изберете това, което е най-близко до вашето 
мнение ?  
база: 957 

29. Пол: 

18.5.  Кое от двете твърдения е вярно?  

общо 
Библиотекарите 

комуникират 
активно с 

посетителите 

Библиотекарите не 
комуникират 

активно с 
посетителите 

мъж 83,5% 16,5% 100,0% 

жена 84,9% 15,1% 100,0% 
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30. Възрастова група: 

18.5.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотекарите 

комуникират 
активно с 

посетителите 

Библиотекарите не 
комуникират 

активно с 
посетителите 

18-39 г. 77,8% 22,2% 100,0% 

40-59 г. 86,1% 13,9% 100,0% 

над 60 г. 90,7% 9,3% 100,0% 

 

31. Образование: 

18.5.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотекарите 

комуникират 
активно с 

посетителите 

Библиотекарите не 
комуникират 

активно с 
посетителите 

висше 74,4% 25,6% 100,0% 

средно / полувисше 84,6% 15,4% 100,0% 

основно и по-ниско 95,2% 4,8% 100,0% 

 

32. Етнос: 

18.5.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотекарите 

комуникират 
активно с 

посетителите 

Библиотекарите не 
комуникират 

активно с 
посетителите 

българин 83,1% 16,9% 100,0% 

българо-мохамеданин 93,8% 6,3% 100,0% 

турчин 94,0% 6,0% 100,0% 

ром 88,1% 11,9% 100,0% 

друг етнос 80,0% 20,0% 100,0% 

 

33. Вие сте: 

18.5.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотекарите 

комуникират 
активно с 

посетителите 

Библиотекарите не 
комуникират 

активно с 
посетителите 

учащ  75,6% 24,4% 100,0% 

собственик/ заемащ 
ръководна длъжност 

69,7% 30,3% 100,0% 

работещ на изпълнит. 
длъжност 

81,8% 18,2% 100,0% 

безработен 92,4% 7,6% 100,0% 

пенсионер 90,8% 9,2% 100,0% 

домакиня 78,0% 22,0% 100,0% 
 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

18.5.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотекарите 

комуникират 
активно с 

посетителите 

Библиотекарите не 
комуникират 

активно с 
посетителите 

до 300 лв. 90,5% 9,5% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 92,5% 7,5% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 86,6% 13,4% 100,0% 

над 700 лв. 80,7% 19,3% 100,0% 

не желая да отговоря 79,1% 20,9% 100,0% 
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36. Тип населено място: 

18.5.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотекарите 

комуникират 
активно с 

посетителите 

Библиотекарите не 
комуникират 

активно с 
посетителите 

София 54,0% 46,0% 100,0% 

областен град 88,4% 11,6% 100,0% 

друг град 87,1% 12,9% 100,0% 

село 93,5% 6,5% 100,0% 

 

4. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
компютър в последната 
година? 

18.5.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотекарите 

комуникират 
активно с 

посетителите 

Библиотекарите не 
комуникират 

активно с 
посетителите 

всеки ден или през ден 77,0% 23,0% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

92,2% 7,8% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

92,2% 7,8% 100,0% 

 
 

9. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
интернет през 
последната година? 

18.5.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотекарите 

комуникират 
активно с 

посетителите 

Библиотекарите не 
комуникират 

активно с 
посетителите 

всеки ден или през ден 76,9% 23,1% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

92,5% 7,5% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

91,6% 8,4% 100,0% 

 
 

19. Приблизително 
колко често посещавате 
обществена 
библиотека? 

18.5.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотекарите 

комуникират 
активно с 

посетителите 

Библиотекарите не 
комуникират 

активно с 
посетителите 

поне веднъж месечно и 
по-често 

90,9% 9,1% 100,0% 

от веднъж на 3 месеца 
до веднъж на 2 години 

88,3% 11,7% 100,0% 

по-рядко от веднъж на 
2 години 

82,6% 17,4% 100,0% 

никога не съм 
посещавал/а 
библиотека 

82,2% 17,8% 100,0% 

не зная 72,9% 27,1% 100,0% 
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18.6. Моля, от всяка двойка твърдения да изберете това, което е най-близко до вашето 
мнение ?  
база: 962 

29. Пол: 

18.6.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо От библиотекарите 
може да се научи 

много 

От библиотекарите 
може да се научи 

сравнително малко 

мъж 81,4% 18,6% 100,0% 

жена 84,0% 16,0% 100,0% 

 

30. Възрастова група: 

18.6.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо От библиотекарите 
може да се научи 

много 

От библиотекарите 
може да се научи 

сравнително малко 

18-39 г. 79,6% 20,4% 100,0% 

40-59 г. 83,1% 16,9% 100,0% 

над 60 г. 86,7% 13,3% 100,0% 

 

31. Образование: 

18.6.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо От библиотекарите 
може да се научи 

много 

От библиотекарите 
може да се научи 

сравнително малко 

висше 75,6% 24,4% 100,0% 

средно / полувисше 83,6% 16,4% 100,0% 

основно и по-ниско 88,4% 11,6% 100,0% 

 

32. Етнос: 

18.6.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо От библиотекарите 
може да се научи 

много 

От библиотекарите 
може да се научи 

сравнително малко 

българин 82,5% 17,5% 100,0% 

българо-мохамеданин 87,5% 12,5% 100,0% 

турчин 86,8% 13,2% 100,0% 

ром 81,2% 18,8% 100,0% 

друг етнос 80,0% 20,0% 100,0% 

 

33. Вие сте: 

18.6.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо От библиотекарите 
може да се научи 

много 

От библиотекарите 
може да се научи 

сравнително малко 

учащ (ученик, студент, 
стажант) 

92,5% 7,5% 100,0% 

собственик на фирма/ 
заемащ ръководна 
длъжност 

72,7% 27,3% 100,0% 

работещ на 
изпълнителска 
длъжност 

81,0% 19,0% 100,0% 

безработен 86,3% 13,7% 100,0% 

пенсионер 87,7% 12,3% 100,0% 

домакиня/ по 
майчинство 

66,7% 33,3% 100,0% 
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35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

18.6.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
От библиотекарите 
може да се научи 

много 

От библиотекарите 
може да се научи 

сравнително малко 

до 300 лв. 87,4% 12,6% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 86,5% 13,5% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 84,2% 15,8% 100,0% 

над 700 лв. 77,3% 22,7% 100,0% 

не желая да отговоря 83,1% 16,9% 100,0% 

 

36. Тип населено място: 

18.6.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо От библиотекарите 
може да се научи 

много 

От библиотекарите 
може да се научи 

сравнително малко 

София 61,1% 38,9% 100,0% 

областен град 88,4% 11,6% 100,0% 

друг град 84,8% 15,2% 100,0% 

село 86,0% 14,0% 100,0% 

 

4. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
компютър в последната 
година? 

18.6.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо От библиотекарите 
може да се научи 

много 

От библиотекарите 
може да се научи 

сравнително малко 

всеки ден или през ден 78,0% 22,0% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

92,2% 7,8% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

87,3% 12,7% 100,0% 

 

9. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
интернет през 
последната година? 

18.6.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо От библиотекарите 
може да се научи 

много 

От библиотекарите 
може да се научи 

сравнително малко 

всеки ден или през ден 78,3% 21,7% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

88,7% 11,3% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

87,1% 12,9% 100,0% 

 

19. Приблизително 
колко често посещавате 
обществена 
библиотека? 

18.6.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
От библиотекарите 
може да се научи 

много 

От библиотекарите 
може да се научи 

сравнително малко 

поне веднъж месечно и 
по-често 

87,4% 12,6% 100,0% 

от веднъж на 3 месеца 
до веднъж 2 на години 

84,7% 15,3% 100,0% 

по-рядко от веднъж на 
2 години 

82,0% 18,0% 100,0% 

никога не съм 
посещавал/а библ. 

82,3% 17,7% 100,0% 

не зная 68,8% 31,3% 100,0% 
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18.7. Моля, от всяка двойка твърдения да изберете това, което е най-близко до вашето 
мнение ?  
база: 951 

29. Пол: 

18.7.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотекарите 

познават отлично 
фондовете и 

услугите на библ. 

Библиотекарите не 
познават достатъчно 
добре фондовете и 
услугите на библ. 

мъж 86,2% 13,8% 100,0% 

жена 87,9% 12,1% 100,0% 

 

30. Възрастова група: 

18.7.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотекарите 

познават отлично 
фондовете и 

услугите на библ. 

Библиотекарите не 
познават достатъчно 
добре фондовете и 
услугите на библ. 

18-39 г. 84,0% 16,0% 100,0% 

40-59 г. 86,6% 13,4% 100,0% 

над 60 г. 91,4% 8,6% 100,0% 

 

31. Образование: 

18.7.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотекарите 

познават отлично 
фондовете и 

услугите на библ. 

Библиотекарите не 
познават достатъчно 
добре фондовете и 
услугите на библ. 

висше 82,1% 17,9% 100,0% 

средно / полувисше 88,0% 12,0% 100,0% 

основно и по-ниско 89,7% 10,3% 100,0% 

 

32. Етнос: 

18.7.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотекарите 

познават отлично 
фондовете и 

услугите на библ. 

Библиотекарите не 
познават достатъчно 
добре фондовете и 
услугите на библ. 

българин 87,6% 12,4% 100,0% 

българо-мохамеданин 93,8% 6,3% 100,0% 

турчин 80,0% 20,0% 100,0% 

ром 81,0% 19,0% 100,0% 

друг етнос 100,0% - 100,0% 

 

33. Вие сте: 

18.7.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотекарите 

познават отлично 
фондовете и 

услугите на библ. 

Библиотекарите не 
познават достатъчно 
добре фондовете и 
услугите на библ. 

учащ  92,5% 7,5% 100,0% 

собственик/ заемащ 
ръководна длъжност 

74,7% 25,3% 100,0% 

работещ на изпълнит. 
длъжност 

83,8% 16,2% 100,0% 

безработен 94,8% 5,2% 100,0% 

пенсионер 91,7% 8,3% 100,0% 

домакиня 78,6% 21,4% 100,0% 
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35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

18.7.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотекарите 

познават отлично 
фондовете и 

услугите на библ. 

Библиотекарите не 
познават достатъчно 
добре фондовете и 
услугите на библ. 

до 300 лв. 91,5% 8,5% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 94,3% 5,7% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 89,5% 10,5% 100,0% 

над 700 лв. 82,8% 17,2% 100,0% 

не желая да отговоря 83,9% 16,1% 100,0% 

 

36. Тип населено място: 

18.7.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотекарите 

познават отлично 
фондовете и 

услугите на библ. 

Библиотекарите не 
познават достатъчно 
добре фондовете и 
услугите на библ. 

София 61,6% 38,4% 100,0% 

областен град 92,1% 7,9% 100,0% 

друг град 89,8% 10,2% 100,0% 

село 92,8% 7,2% 100,0% 

 

4. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
компютър в последната 
година? 

18.7.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотекарите 

познават отлично 
фондовете и 

услугите на библ. 

Библиотекарите не 
познават достатъчно 
добре фондовете и 
услугите на библ. 

всеки ден или през ден 82,6% 17,4% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

92,2% 7,8% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

91,9% 8,1% 100,0% 

 

9. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
интернет през 
последната година? 

18.7.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотекарите 

познават отлично 
фондовете и 

услугите на библ. 

Библиотекарите не 
познават достатъчно 
добре фондовете и 
услугите на библ. 

всеки ден или през ден 82,4% 17,6% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

94,3% 5,7% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

91,6% 8,4% 100,0% 
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19. Приблизително 
колко често посещавате 
обществена 
библиотека? 

18.7.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо 
Библиотекарите 

познават отлично 
фондовете и 

услугите на библ. 

Библиотекарите не 
познават достатъчно 
добре фондовете и 
услугите на библ. 

поне веднъж месечно и 
по-често 

93,0% 7,0% 100,0% 

от веднъж на 3 месеца 
до веднъж на 2 години 

92,6% 7,4% 100,0% 

по-рядко от веднъж на 
2 години 

89,9% 10,1% 100,0% 

никога не съм 
посещавал/а 
библиотека 

80,1% 19,9% 100,0% 

не зная 72,9% 27,1% 100,0% 

 
 

18.8. Моля, от всяка двойка твърдения да изберете това, което е най-близко до вашето 
мнение ?  

 
база: 958 

29. Пол: 

18.8.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Да си библиотекар е 
призвание 

Да си библиотекар е 
просто работа 

мъж 75,5% 24,5% 100,0% 

жена 80,9% 19,1% 100,0% 

 

30. Възрастова група: 

18.8.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Да си библиотекар е 
призвание 

Да си библиотекар е 
просто работа 

18-39 г. 69,2% 30,8% 100,0% 

40-59 г. 82,8% 17,2% 100,0% 

над 60 г. 85,5% 14,5% 100,0% 

 

31. Образование: 

18.8.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Да си библиотекар е 
призвание 

Да си библиотекар е 
просто работа 

висше 72,0% 28,0% 100,0% 

средно / полувисше 78,5% 21,5% 100,0% 

основно и по-ниско 85,7% 14,3% 100,0% 

 

32. Етнос: 

18.8.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Да си библиотекар е 
призвание 

Да си библиотекар е 
просто работа 

българин 78,4% 21,6% 100,0% 

българо-мохамеданин 87,5% 12,5% 100,0% 

турчин 62,0% 38,0% 100,0% 

ром 86,6% 13,4% 100,0% 

друг етнос 80,0% 20,0% 100,0% 
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33. Вие сте: 

18.8.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Да си библиотекар е 
призвание 

Да си библиотекар е 
просто работа 

учащ  72,5% 27,5% 100,0% 

собственик/ заемащ 
ръководна длъжност 

71,7% 28,3% 100,0% 

работещ на изпълнит. 
длъжност 

77,7% 22,3% 100,0% 

безработен 80,9% 19,1% 100,0% 

пенсионер 84,6% 15,4% 100,0% 

домакиня 57,1% 42,9% 100,0% 

 
 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

18.8.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Да си библиотекар е 
призвание 

Да си библиотекар е 
просто работа 

до 300 лв. 85,3% 14,7% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 87,0% 13,0% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 85,0% 15,0% 100,0% 

над 700 лв. 76,6% 23,4% 100,0% 

не желая да отговоря 69,1% 30,9% 100,0% 

 
 

36. Тип населено място: 

18.8.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Да си библиотекар е 
призвание 

Да си библиотекар е 
просто работа 

София 49,0% 51,0% 100,0% 

областен град 83,0% 17,0% 100,0% 

друг град 86,7% 13,3% 100,0% 

село 82,8% 17,2% 100,0% 

 
 

4. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
компютър в последната 
година? 

18.8.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Да си библиотекар е 
призвание 

Да си библиотекар е 
просто работа 

всеки ден или през ден 72,9% 27,1% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

90,2% 9,8% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

83,5% 16,5% 100,0% 

 
  

9. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
интернет през 
последната година? 

18.8.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Да си библиотекар е 
призвание 

Да си библиотекар е 
просто работа 

всеки ден или през ден 72,7% 27,3% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

90,7% 9,3% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

83,1% 16,9% 100,0% 



 стр. 155 
ЕСТАТ  www.estatbg.com 

 

 

19. Приблизително 
колко често посещавате 
обществена 
библиотека? 

18.8.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Да си библиотекар е 
призвание 

Да си библиотекар е 
просто работа 

поне веднъж месечно и 
по-често 

86,7% 13,3% 100,0% 

от веднъж на 3 месеца 
до веднъж 2 години 

79,3% 20,7% 100,0% 

по-рядко от веднъж на 
2 години 

80,6% 19,4% 100,0% 

никога не съм 
посещавал/а 
библиотека 

73,0% 27,0% 100,0% 

не зная 68,1% 31,9% 100,0% 

 
 

18.9. Моля, от всяка двойка твърдения да изберете това, което е най-близко до вашето 
мнение ? 

 
база: 956 

29. Пол: 

18.9.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Обществената роля 
на библиотекаря е 

важна 

Обществената роля 
на библиотекаря е 

маловажна 

мъж 82,2% 17,8% 100,0% 

жена 86,9% 13,1% 100,0% 

 

30. Възрастова група: 

18.9.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Обществената роля 
на библиотекаря е 

важна 

Обществената роля 
на библиотекаря е 

маловажна 

18-39 г. 78,2% 21,8% 100,0% 

40-59 г. 86,8% 13,2% 100,0% 

над 60 г. 90,7% 9,3% 100,0% 

 

31. Образование: 

18.9.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Обществената роля 
на библиотекаря е 

важна 

Обществената роля 
на библиотекаря е 

маловажна 

висше 80,8% 19,2% 100,0% 

средно / полувисше 84,6% 15,4% 100,0% 

основно и по-ниско 89,3% 10,7% 100,0% 

 

32. Етнос: 

18.9.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Обществената роля 
на библиотекаря е 

важна 

Обществената роля 
на библиотекаря е 

маловажна 

българин 85,1% 14,9% 100,0% 

българо-мохамеданин 93,8% 6,3% 100,0% 

турчин 70,0% 30,0% 100,0% 

ром 86,6% 13,4% 100,0% 

друг етнос 80,0% 20,0% 100,0% 
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33. Вие сте: 

18.9.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Обществената роля 
на библиотекаря е 

важна 

Обществената роля 
на библиотекаря е 

маловажна 

учащ  87,5% 12,5% 100,0% 

собственик/ заемащ 
ръководна длъжност 

76,8% 23,2% 100,0% 

работещ на изпълнит. 
длъжност 

82,9% 17,1% 100,0% 

безработен 86,5% 13,5% 100,0% 

пенсионер 90,9% 9,1% 100,0% 

домакиня 69,0% 31,0% 100,0% 

 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

18.9.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Обществената роля 
на библиотекаря е 

важна 

Обществената роля 
на библиотекаря е 

маловажна 

до 300 лв. 97,4% 2,6% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 93,8% 6,3% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 90,2% 9,8% 100,0% 

над 700 лв. 78,1% 21,9% 100,0% 

не желая да отговоря 77,7% 22,3% 100,0% 

 

36. Тип населено място: 

18.9.  Кое от двете твърдения е вярно?? 

общо Обществената роля 
на библиотекаря е 

важна 

Обществената роля 
на библиотекаря е 

маловажна 

София 61,8% 38,2% 100,0% 

областен град 88,0% 12,0% 100,0% 

друг град 87,6% 12,4% 100,0% 

село 90,7% 9,3% 100,0% 

 

4. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
компютър в последната 
година? 

18.9.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Обществената роля 
на библиотекаря е 

важна 

Обществената роля 
на библиотекаря е 

маловажна 

всеки ден или през ден 80,2% 19,8% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

92,2% 7,8% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

89,0% 11,0% 100,0% 

 

9. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
интернет през 
последната година? 

18.9.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Обществената роля 
на библиотекаря е 

важна 

Обществената роля 
на библиотекаря е 

маловажна 

всеки ден или през ден 80,4% 19,6% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

92,5% 7,5% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

88,5% 11,5% 100,0% 
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19. Приблизително 
колко често посещавате 
обществена 
библиотека? 

18.9.  Кое от двете твърдения е вярно? 

общо Обществената роля 
на библиотекаря е 

важна 

Обществената роля 
на библиотекаря е 

маловажна 

поне веднъж месечно и 
по-често 

95,1% 4,9% 100,0% 

от веднъж на 3 месеца 
до веднъж на 2 години 

91,5% 8,5% 100,0% 

по-рядко от веднъж на 
2 години 

86,3% 13,7% 100,0% 

никога не съм 
посещавал/а 
библиотека 

75,0% 25,0% 100,0% 

не зная 76,6% 23,4% 100,0% 

 
 

19. Приблизително колко често посещавате обществена библиотека? 
 

база: 1003 

29. Пол: 

19. Приблизително колко често посещавате обществена 
библиотека? 

общо 
поне 

веднъж 
месечно и 
по-често 

от веднъж 
на 3 месеца 
до веднъж 
на 2 години 

по-рядко от 
веднъж на 2 

години 

никога не 
съм 

посещавал/а 
библиотека 

не зная 

мъж 12,3% 14,2% 31,1% 36,1% 6,3% 100,0% 

жена 16,1% 18,7% 33,8% 27,5% 3,8% 100,0% 

 
 

30. Възрастова група: 

19. Приблизително колко често посещавате обществена 
библиотека? 

общо 
поне 

веднъж 
месечно и 
по-често 

от веднъж 
на 3 месеца 
до веднъж 
2 години 

по-рядко от 
веднъж на 2 

години 

никога не 
съм 

посещавал/а 
библиотека 

не зная 

18-39 г. 13,8% 21,2% 29,4% 31,2% 4,5% 100,0% 

40-59 г. 13,4% 15,8% 35,8% 29,9% 5,1% 100,0% 

над 60 г. 15,7% 11,5% 33,1% 34,5% 5,2% 100,0% 

 
 

31. Образование: 

19. Приблизително колко често посещавате обществена 
библиотека? 

общо 
поне 

веднъж 
месечно и 
по-често 

от веднъж 
на 3 месеца 
до веднъж 
2 години 

по-рядко от 
веднъж на 2 

години 

никога не 
съм 

посещавал/а 
библиотека 

не зная 

висше 18,6% 22,8% 40,0% 11,2% 7,4% 100,0% 

средно / полувисше 15,1% 17,6% 33,8% 29,9% 3,6% 100,0% 

основно и по-ниско 6,8% 6,8% 20,5% 59,5% 6,3% 100,0% 
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32. Етнос: 

19. Приблизително колко често посещавате обществена 
библиотека? 

общо 
поне 

веднъж 
месечно и 
по-често 

от веднъж 
на 3 месеца 
до веднъж 
2 години 

по-рядко от 
веднъж на 2 

години 

никога не 
съм 

посещавал/а 
библиотека 

не зная 

българин 15,0% 17,9% 34,3% 27,5% 5,3% 100,0% 

българо-мохамеданин - 18,8% 50,0% 31,3% - 100,0% 

турчин 20,0% 3,6% 20,0% 50,9% 5,5% 100,0% 

ром 6,5% 9,1% 16,9% 66,2% 1,3% 100,0% 

друг етнос - 25,0% 50,0% 25,0% - 100,0% 

 

33. Вие сте: 

19. Приблизително колко често посещавате обществена 
библиотека? 

общо 
поне 

веднъж 
месечно и 
по-често 

от веднъж 
на 3 месеца 
до веднъж 
2 години 

по-рядко от 
веднъж на 2 

години 

никога не 
съм 

посещавал/а 
библиотека 

не зная 

учащ  30,0% 25,0% 27,5% 17,5% - 100,0% 

собственик/ заемащ 
ръководна длъжност 

22,0% 15,0% 39,0% 15,0% 9,0% 100,0% 

работещ на изпълнит. 
длъжност 

14,3% 18,6% 31,5% 31,0% 4,6% 100,0% 

безработен 10,2% 15,0% 28,1% 44,9% 1,8% 100,0% 

пенсионер 13,1% 12,4% 36,1% 31,8% 6,6% 100,0% 

домакиня 2,2% 26,1% 32,6% 34,8% 4,3% 100,0% 

 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

19. Приблизително колко често посещавате обществена 
библиотека? 

общо 
поне 

веднъж 
месечно и 
по-често 

от веднъж 
на 3 месеца 
до веднъж 
2 години 

по-рядко от 
веднъж на 2 

години 

никога не 
съм 

посещавал/а 
библиотека 

не зная 

до 300 лв. 14,5% 8,4% 26,7% 48,1% 2,3% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 15,2% 18,7% 32,2% 29,8% 4,1% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 17,2% 17,2% 41,0% 23,1% 1,5% 100,0% 

над 700 лв. 14,7% 22,7% 32,6% 20,1% 9,9% 100,0% 

не желая да отговоря 11,6% 13,0% 31,7% 40,3% 3,4% 100,0% 

 

36. Тип населено 
място: 

19. Приблизително колко често посещавате обществена 
библиотека? 

общо 
поне 

веднъж 
месечно и 
по-често 

от веднъж 
на 3 месеца 
до веднъж 
2 години 

по-рядко от 
веднъж на 2 

години 

никога не 
съм 

посещавал/а 
библиотека 

не зная 

София 3,2% 12,8% 29,5% 43,6% 10,9% 100,0% 

областен град 13,7% 21,3% 40,5% 21,0% 3,4% 100,0% 

друг град 14,5% 11,9% 30,4% 37,0% 6,2% 100,0% 

село 20,5% 16,4% 27,1% 33,2% 2,7% 100,0% 
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4. Приблизително 
колко често сте 
използвал/а компютър 
в последната година? 

19. Приблизително колко често посещавате обществена 
библиотека? 

общо 
поне 

веднъж 
месечно и 
по-често 

от веднъж 
на 3 месеца 
до веднъж 
2 години 

по-рядко от 
веднъж на 2 

години 

никога не 
съм 

посещавал/а 
библиотека 

не зная 

всеки ден или през ден 16,7% 21,5% 33,3% 23,9% 4,6% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

25,0% 23,1% 34,6% 9,6% 7,7% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

10,0% 10,3% 31,7% 42,9% 5,1% 100,0% 

 

9. Приблизително 
колко често сте 
използвал/а интернет 
през последната 
година? 

19. Приблизително колко често посещавате обществена 
библиотека? 

общо 
поне 

веднъж 
месечно и 
по-често 

от веднъж 
на 3 месеца 
до веднъж 
2 години 

по-рядко от 
веднъж на 2 

години 

никога не 
съм 

посещавал/а 
библиотека 

не зная 

всеки ден или през ден 17,2% 21,7% 32,7% 23,5% 4,9% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

18,2% 25,5% 40,0% 12,7% 3,6% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

10,5% 10,0% 31,4% 42,8% 5,2% 100,0% 

 

 

20. Бихте ли споделили каква е причината, поради която НЕ сте посещавали обществена 
библиотека? 

база: 317 

29. Пол: 

20. Бихте ли споделили каква е причината, поради която НЕ сте 
посещавали обществена библиотека? 

общо 
нямам 
нужда 

ресурсите 
на библ. са 

оскъдни  

библ. е далече 
или мястото не 

е удобно 

не знам къде 
се намира 

библиотеката 
друго  

не 
зная 

мъж 74,0% 5,8% 1,7% 2,9% 4,6% 11,0% 100,0% 

жена 61,1% 5,6% 6,9% 2,1% 11,1% 13,2% 100,0% 

 

30. Възрастова 
група: 

20. Бихте ли споделили каква е причината, поради която НЕ сте 
посещавали обществена библиотека? 

общо 
нямам 
нужда 

ресурсите 
на библ. са 

оскъдни  

библ. е далече 
или мястото не 

е удобно 

не знам къде 
се намира 

библиотеката 
друго  

не 
зная 

18-39 г. 66,4% 5,0% 1,7% 3,4% 9,2% 14,3% 100,0% 

40-59 г. 63,0% 7,0% 7,0% 4,0% 6,0% 13,0% 100,0% 

над 60 г. 73,0% 5,0% 4,0% 1,0% 8,0% 9,0% 100,0% 

 

31. Образование: 

20. Бихте ли споделили каква е причината, поради която НЕ сте 
посещавали обществена библиотека? 

общо 
нямам 
нужда 

ресурсите 
на библ. са 

оскъдни  

библ. е далече 
или мястото не 

е удобно 

не знам къде 
се намира 

библиотеката 
друго  

не 
зная 

висше 50,0% 8,3% 4,2% - 33,3% 4,2% 100,0% 

средно / 
полувисше 

65,0% 8,5% 6,2% 1,7% 6,8% 11,9% 100,0% 

основно и по-ниско 75,4% 0,9% 1,8% 4,4% 4,4% 13,2% 100,0% 
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32. Етнос: 

20. Бихте ли споделили каква е причината, поради която НЕ сте 
посещавали обществена библиотека? 

общо 
нямам 
нужда 

ресурсите 
на библ. са 

оскъдни  

библ. е далече 
или мястото не 

е удобно 

не знам къде 
се намира 

библиотеката 
друго  

не 
зная 

българин 63,5% 7,7% 5,6% 1,3% 9,9% 12,0% 100,0% 

българо-
мохамеданин 

60,0% - - - 40,0% - 100,0% 

турчин 85,2% - - 3,7% - 11,1% 100,0% 

ром 82,4% - - 5,9% - 11,8% 100,0% 

друг етнос - - - 100,0% - - 100,0% 

 

33. Вие сте: 

20. Бихте ли споделили каква е причината, поради която НЕ сте 
посещавали обществена библиотека? 

общо 
нямам 
нужда 

ресурсите 
на библ. са 

оскъдни  

библ. е далече 
или мястото не 

е удобно 

не знам къде 
се намира 

библиотеката 
друго  

не 
зная 

учащ (ученик, 
студент, стажант) 

75,0% - - - 12,5% 12,5% 100,0% 

собственик на 
фирма/ заемащ 
рък.длъжност 

53,3% 13,3% - - 13,3% 20,0% 100,0% 

работещ на 
изпълн.длъжност 

57,8% 10,3% 8,6% 2,6% 8,6% 12,1% 100,0% 

безработен 74,7% 1,3% 1,3% 6,7% 1,3% 14,7% 100,0% 

пенсионер 75,9% 3,4% 3,4% 1,1% 9,2% 6,9% 100,0% 

домакиня/ по 
майчинство 

62,5% - - - 18,8% 18,8% 100,0% 

 
 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

20. Бихте ли споделили каква е причината, поради която НЕ сте 
посещавали обществена библиотека? 

общо 
нямам 
нужда 

ресурсите 
на библ. са 

оскъдни  

библ. е далече 
или мястото не 

е удобно 

не знам къде 
се намира 

библиотеката 
друго  

не 
зная 

до 300 лв. 81,0% 1,6% 3,2% - 3,2% 11,1% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 80,4% - 2,0% 3,9% 2,0% 11,8% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 68,8% 9,4% 6,3% 6,3% 3,1% 6,3% 100,0% 

над 700 лв. 75,9% 1,9% 3,7% - - 18,5% 100,0% 

не желая да 
отговоря 

51,7% 11,0% 5,1% 3,4% 17,8% 11,0% 100,0% 

 
 

36. Тип населено 
място: 

20. Бихте ли споделили каква е причината, поради която НЕ сте 
посещавали обществена библиотека? 

общо 
нямам 
нужда 

ресурсите 
на библ. са 

оскъдни  

библ. е далече 
или мястото не 

е удобно 

не знам къде 
се намира 

библиотеката 
друго  

не 
зная 

София 40,6% 18,8% 7,2% - 20,3% 13,0% 100,0% 

областен град 66,7% 2,9% 4,3% 2,9% 7,2% 15,9% 100,0% 

друг град 76,2% 2,4% 3,6% 6,0% 2,4% 9,5% 100,0% 

село 79,2% 1,0% 3,1% 1,0% 4,2% 11,5% 100,0% 
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4. Приблизително 
колко често сте 
използвал/а 
компютър в 
последната година? 

20. Бихте ли споделили каква е причината, поради която НЕ сте 
посещавали обществена библиотека? 

общо 
нямам 
нужда 

ресурсите 
на библ. са 

оскъдни  

библ. е далече 
или мястото не 

е удобно 

не знам къде 
се намира 

библиотеката 
друго  

не 
зная 

всеки ден или през 
ден 

61,7% 11,7% 3,3% 0,8% 12,5% 10,0% 100,0% 

веднъж седмично и 
по-рядко 

40,0% - 40,0% - 20,0% - 100,0% 

не ползвали през 
последната година 
или изобщо 

72,5% 2,1% 3,6% 3,6% 4,7% 13,5% 100,0% 

 

9. Приблизително 
колко често сте 
използвал/а 
интернет през 
последната година? 

20. Бихте ли споделили каква е причината, поради която НЕ сте 
посещавали обществена библиотека? 

общо 
нямам 
нужда 

ресурсите 
на библ. са 

оскъдни  

библ. е 
далече или 

мястото не е 
удобно 

не знам къде 
се намира 

библиотеката 
друго  

не 
зная 

всеки ден или през 
ден 

63,5% 12,2% 3,5% 0,9% 11,3% 8,7% 100,0% 

веднъж седмично и 
по-рядко 

28,6% - 28,6% - 28,6% 14,3% 100,0% 

не ползвали през 
последната година 
или изобщо 

72,3% 2,1% 3,6% 3,6% 4,6% 13,8% 100,0% 

 

 
21. Ползвате ли интернет в обществена библиотека? 

 
база: 687 

29. Пол: 

21. Ползвате ли интернет 
в общ. библиотека? общо 

ползвам не ползвам 

мъж 9,8% 90,2% 100,0% 

жена 7,4% 92,6% 100,0% 

 

30. Възрастова група: 

21. Ползвате ли интернет 
в общ. библиотека? общо 

ползвам не ползвам 

18-39 г. 13,7% 86,3% 100,0% 

40-59 г. 6,8% 93,2% 100,0% 

над 60 г. 3,2% 96,8% 100,0% 

 

31. Образование: 

21. Ползвате ли интернет 
в общ. библиотека? общо 

ползвам не ползвам 

висше 8,9% 91,1% 100,0% 

средно / полувисше 9,6% 90,4% 100,0% 

основно и по-ниско 2,6% 97,4% 100,0% 
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32. Етнос: 

21. Ползвате ли интернет 
в общ. библиотека? общо 

ползвам не ползвам 

българин 7,8% 92,2% 100,0% 

българо-мохамеданин 9,1% 90,9% 100,0% 

турчин 22,2% 77,8% 100,0% 

ром 15,4% 84,6% 100,0% 

друг етнос - 100,0% 100,0% 

 

33. Вие сте: 

21. Ползвате ли интернет 
в общ. библиотека? общо 

ползвам не ползвам 

учащ  27,3% 72,7% 100,0% 

собственик/ заемащ 
ръководна длъжност 

18,8% 81,2% 100,0% 

работещ на изпълнит. 
длъжност 

8,2% 91,8% 100,0% 

безработен 8,6% 91,4% 100,0% 

пенсионер 2,1% 97,9% 100,0% 

домакиня 3,3% 96,7% 100,0% 

 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

21. Ползвате ли интернет 
в общ. библиотека? общо 

ползвам не ползвам 

до 300 лв. 8,6% 91,4% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 5,8% 94,2% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 9,7% 90,3% 100,0% 

над 700 лв. 9,5% 90,5% 100,0% 

не желая да отговоря 8,0% 92,0% 100,0% 

 

36. Тип населено 
място: 

21. Ползвате ли интернет 
в общ. библиотека? общо 

ползвам не ползвам 

София 5,7% 94,3% 100,0% 

областен град 8,0% 92,0% 100,0% 

друг град 9,7% 90,3% 100,0% 

село 9,2% 90,8% 100,0% 

 
 
 
 

22. При ползването на обществени библиотеки, колко често се обръщате за помощ към 
библиотечните служители? 

 
база: 684 

29. Пол: 

22. При ползването на общ. библиотеки, колко 
често се обръщате за помощ към библ. служители? общо 

винаги често рядко никога 

мъж 25,1% 24,8% 31,3% 18,9% 100,0% 

жена 24,1% 33,4% 26,5% 15,9% 100,0% 
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30. Възрастова група: 

22. При ползването на общ. библиотеки, колко 
често се обръщате за помощ към библ. служители? общо 

винаги често рядко никога 

18-39 г. 26,1% 28,0% 27,2% 18,8% 100,0% 

40-59 г. 25,0% 28,4% 28,8% 17,8% 100,0% 

над 60 г. 22,2% 32,8% 30,7% 14,3% 100,0% 

 

31. Образование: 

22. При ползването на общ. библиотеки, колко 
често се обръщате за помощ към библ. служители? общо 

винаги често рядко никога 

висше 30,9% 31,9% 22,0% 15,2% 100,0% 

средно / полувисше 23,5% 28,6% 30,5% 17,4% 100,0% 

основно и по-ниско 16,9% 28,6% 35,1% 19,5% 100,0% 

 

32. Етнос: 

22. При ползването на общ. библиотеки, колко 
често се обръщате за помощ към библ. служители? общо 

винаги често рядко никога 

българин 26,0% 30,1% 28,5% 15,4% 100,0% 

българо-мохамеданин - 25,0% 41,7% 33,3% 100,0% 

турчин 22,2% 25,9% 22,2% 29,6% 100,0% 

ром 7,7% 15,4% 42,3% 34,6% 100,0% 

друг етнос - 75,0% - 25,0% 100,0% 

 

33. Вие сте: 

22. При ползването на общ. библиотеки, колко 
често се обръщате за помощ към библ. служители? общо 

винаги често рядко никога 

учащ  33,3% 33,3% 24,2% 9,1% 100,0% 

собственик/ заемащ 
ръководна длъжност 

28,2% 25,9% 24,7% 21,2% 100,0% 

работещ на изпълнит. 
длъжност 

25,4% 29,3% 29,3% 16,0% 100,0% 

безработен 24,7% 28,0% 29,0% 18,3% 100,0% 

пенсионер 22,3% 30,3% 30,9% 16,5% 100,0% 

домакиня 10,3% 41,4% 27,6% 20,7% 100,0% 

 

35.1. Чист месечен 
доход на домакинството? 

22. При ползването на общ. библиотеки, колко 
често се обръщате за помощ към библ. служители? общо 

винаги често рядко никога 

до 300 лв. 14,5% 26,1% 36,2% 23,2% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 23,3% 33,3% 33,3% 10,0% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 23,1% 34,6% 26,0% 16,3% 100,0% 

над 700 лв. 28,6% 26,3% 23,0% 22,1% 100,0% 

не желая да отговоря 25,9% 29,3% 31,6% 13,2% 100,0% 

 

36. Тип населено място: 

22. При ползването на общ. библиотеки, колко 
често се обръщате за помощ към библ. служители? общо 

винаги често рядко никога 

София 23,3% 26,7% 22,1% 27,9% 100,0% 

областен град 33,7% 27,5% 24,4% 14,3% 100,0% 

друг град 18,1% 29,9% 38,2% 13,9% 100,0% 

село 17,9% 32,8% 30,8% 18,5% 100,0% 
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19. Приблизително колко 
често посещавате 
обществена библиотека? 

22. При ползването на общ. библиотеки, колко 
често се обръщате за помощ към библ. служители? общо 

винаги често рядко никога 

поне веднъж месечно и 
по-често 

36,4% 39,9% 17,5% 6,3% 100,0% 

от веднъж на 3 месеца 
до веднъж 2 години 

27,1% 34,9% 28,9% 9,0% 100,0% 

по-рядко от веднъж на 2 
години 

20,7% 25,3% 34,6% 19,4% 100,0% 

никога не съм 
посещавал/а библиотека 

- - - 100,0% 100,0% 

не зная 10,0% 10,0% 24,0% 56,0% 100,0% 

 
23.1. Ако говорим за последните си посещения в обществена библиотека, бихте ли казали 

най-общо доколко сте удовлетворен/а от:_ползваните библиотечни услуги 
 

база: 654 

29. Пол: 

23.1. Доколко сте удовлетворен от ползваните 
услуги при последните посещения в общ. библ.? 

общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

мъж 80,1% 12,7% 7,2% 100,0% 

жена 81,8% 13,0% 5,2% 100,0% 

 

30. Възрастова група: 

23.1. Доколко сте удовлетворен от ползваните 
услуги при последните посещения в общ. библ.? 

общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

18-39 г. 76,3% 15,4% 8,3% 100,0% 

40-59 г. 82,5% 11,7% 5,8% 100,0% 

над 60 г. 86,0% 10,1% 3,9% 100,0% 

 

31. Образование: 

23.1. Доколко сте удовлетворен от ползваните 
услуги при последните посещения в общ. библ.? 

общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

висше 79,5% 11,4% 9,2% 100,0% 

средно / полувисше 80,3% 14,1% 5,6% 100,0% 

основно и по-ниско 88,9% 8,3% 2,8% 100,0% 

 

32. Етнос: 

23.1. Доколко сте удовлетворен от ползваните 
услуги при последните посещения в общ. библ.? 

общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

българин 81,0% 13,4% 5,6% 100,0% 

българо-мохамеданин 80,0% 10,0% 10,0% 100,0% 

турчин 84,6% 3,8% 11,5% 100,0% 

ром 75,0% 8,3% 16,7% 100,0% 

друг етнос 75,0% 25,0% - 100,0% 
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33. Вие сте: 

23.1. Доколко сте удовлетворен от ползваните 
услуги при последните посещения в общ. библ.? 

общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

учащ  87,5% 6,3% 6,3% 100,0% 

собственик/ заемащ 
ръководна длъжност 

75,9% 14,5% 9,6% 100,0% 

работещ на изпълнит. 
длъжност 

78,9% 15,0% 6,1% 100,0% 

безработен 85,6% 11,1% 3,3% 100,0% 

пенсионер 85,1% 11,5% 3,4% 100,0% 

домакиня 67,9% 10,7% 21,4% 100,0% 

 
 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

23.1. Доколко сте удовлетворен от ползваните 
услуги при последните посещения в общ. библ.? 

общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

до 300 лв. 71,6% 22,4% 6,0% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 89,4% 8,8% 1,8% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 88,9% 8,1% 3,0% 100,0% 

над 700 лв. 75,6% 15,6% 8,8% 100,0% 

не желая да отговоря 81,3% 11,1% 7,6% 100,0% 

 
 

36. Тип населено 
място: 

23.1. Доколко сте удовлетворен от ползваните 
услуги при последните посещения в общ. библ.? 

общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

София 51,8% 27,7% 20,5% 100,0% 

областен град 89,8% 8,2% 2,0% 100,0% 

друг град 80,3% 13,9% 5,8% 100,0% 

село 83,1% 11,6% 5,3% 100,0% 

 
 

4. Приблизително 
колко често сте 
използвал компютър в 
последната година? 

23.1. Доколко сте удовлетворен от ползваните 
услуги при последните посещения в общ. библ.? 

общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

всеки ден или през 
ден 

78,6% 14,2% 7,2% 100,0% 

веднъж седмично и 
по-рядко 

68,9% 22,2% 8,9% 100,0% 

не ползвали през 
последната година 
или изобщо 

87,3% 8,9% 3,8% 100,0% 
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9. Приблизително 
колко често сте 
използвал/а интернет 
през последната год.? 

23.1. Ако говорим за последните посещения в 
общ. библиотека, доколко сте удовлетворен от 

ползваните библиотечни услуги? 
общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

всеки ден или през 
ден 

77,9% 14,8% 7,4% 100,0% 

веднъж седмично и 
по-рядко 

83,0% 10,6% 6,4% 100,0% 

не ползвали през 
последната година 
или изобщо 

85,5% 10,3% 4,1% 100,0% 

 

19. Приблизително 
колко често 
посещавате общ. 
библиотека? 

23.1. Ако говорим за последните посещения в 
общ. библиотека, доколко сте удовлетворен от 

ползваните библиотечни услуги? 
общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

поне веднъж месечно 
и по-често 

90,9% 7,7% 1,4% 100,0% 

от веднъж на 3 
месеца до веднъж 2 
години 

83,3% 11,7% 4,9% 100,0% 

по-рядко от веднъж 
на 2 години 

78,2% 13,5% 8,3% 100,0% 

не зная 57,9% 31,6% 10,5% 100,0% 

 
 

23.2. Ако говорим за последните ви посещения в обществена библиотека, бихте ли казали 
най-общо доколко сте удовлетворен/а от:_разнообразието на библиотечни материали/ 

богатството на библиотечния фонд 
 

 база: 950 

29. Пол: 

23.2. Ако говорим за последните посещения в 
общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

разнообразието на библиотечни материали/ 
богатството на библиотечния фонд  общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

мъж 67,9% 18,8% 13,3% 100,0% 

жена 73,5% 15,9% 10,6% 100,0% 

 

30. Възрастова група: 

23.2. Ако говорим за последните посещения в 
общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

разнообразието на библиотечни материали/ 
богатството на библиотечния фонд общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

18-39 г. 69,3% 16,7% 13,9% 100,0% 

40-59 г. 71,6% 19,4% 9,0% 100,0% 

над 60 г. 72,3% 15,3% 12,4% 100,0% 
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31. Образование: 

23.2. Ако говорим за последните посещения в 
общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

разнообразието на библиотечни материали/ 
богатството на библиотечния фонд общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

висше 70,1% 15,2% 14,7% 100,0% 

средно / полувисше 71,0% 18,7% 10,3% 100,0% 

основно и по-ниско 71,6% 14,9% 13,5% 100,0% 

 

32. Етнос: 

23.2. Ако говорим за последните посещения в 
общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

разнообразието на библиотечни материали/ 
богатството на библиотечния фонд? общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

българин 70,8% 17,4% 11,8% 100,0% 

българо-мохамеданин 83,3% 8,3% 8,3% 100,0% 

турчин 70,8% 16,7% 12,5% 100,0% 

ром 65,4% 19,2% 15,4% 100,0% 

друг етнос 75,0% - 25,0% 100,0% 

 

33. Вие сте: 

23.2. Ако говорим за последните посещения в 
общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

разнообразието на библиотечни материали/ 
богатството на библиотечния фонд? общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

учащ  77,4% 9,7% 12,9% 100,0% 

собственик/ заемащ 
ръководна длъжност 

65,9% 15,9% 18,3% 100,0% 

работещ на изпълнит. 
длъжност 

68,6% 21,2% 10,2% 100,0% 

безработен 70,5% 17,0% 12,5% 100,0% 

пенсионер 74,9% 16,0% 9,1% 100,0% 

домакиня 70,0% 6,7% 23,3% 100,0% 

 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

23.2. Ако говорим за последните посещения в 
общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

разнообразието на библиотечни материали/ 
богатството на библиотечния фонд? общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

до 300 лв. 63,1% 18,5% 18,5% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 72,2% 15,7% 12,2% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 76,0% 18,8% 5,2% 100,0% 

над 700 лв. 68,3% 18,0% 13,7% 100,0% 

не желая да отговоря 73,1% 16,4% 10,5% 100,0% 
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36. Тип населено 
място: 

23.2. Ако говорим за последните посещения в 
общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

разнообразието на библиотечни материали/ 
богатството на библиотечния фонд? общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

София 48,2% 22,9% 28,9% 100,0% 

областен град 80,2% 15,7% 4,0% 100,0% 

друг град 70,6% 16,2% 13,2% 100,0% 

село 69,0% 17,4% 13,6% 100,0% 

 

4. Приблизително 
колко често сте 
използвал/а 
компютър в 
последната година? 

23.2. Ако говорим за последните посещения в 
общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

разнообразието на библиотечни материали/ 
богатството на библиотечния фонд? общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

всеки ден или през 
ден 

69,7% 18,0% 12,3% 100,0% 

веднъж седмично и 
по-рядко 

64,3% 26,2% 9,5% 100,0% 

не ползвали през 
последната година 
или изобщо 

74,5% 14,5% 11,1% 100,0% 

 

9. Приблизително 
колко често сте 
използвал/а интернет 
през последната 
година? 

23.2. Ако говорим за последните посещения в 
общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

разнообразието на библиотечни материали/ 
богатството на библиотечния фонд? общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

всеки ден или през 
ден 

69,6% 17,8% 12,6% 100,0% 

веднъж седмично и 
по-рядко 

76,7% 16,3% 7,0% 100,0% 

не ползвали през 
последната година 
или изобщо 

71,9% 16,5% 11,6% 100,0% 

 

19. Приблизително 
колко често 
посещавате 
обществена 
библиотека? 

23.2. Ако говорим за последните посещения в 
общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

разнообразието на библиотечни материали/ 
богатството на библиотечния фонд? общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

поне веднъж месечно 
и по-често 

74,8% 12,9% 12,2% 100,0% 

от веднъж на 3 
месеца до веднъж 2 
години 

77,9% 12,9% 9,2% 100,0% 

по-рядко от веднъж 
на 2 години 

68,7% 20,0% 11,3% 100,0% 

не зная 48,7% 28,2% 23,1% 100,0% 
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23.3. Ако говорим за последните ви посещения в обществена библиотека, бихте ли казали 
най-общо доколко сте удовлетворен/а от:_обслужването от страна на библиотечните 

служители  
 

база: 945 

29. Пол: 

23.3. Ако говорим за последните посещения в 
общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

обслужването от страна на библ. служители?  
общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

мъж 81,5% 13,9% 4,5% 100,0% 

жена 84,4% 9,8% 5,9% 100,0% 

 
 

30. Възрастова група: 

23.3. Ако говорим за последните посещения в 
общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

обслужването от страна на библ. служители? 
общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

18-39 г. 78,0% 14,4% 7,6% 100,0% 

40-59 г. 84,9% 11,0% 4,1% 100,0% 

над 60 г. 88,1% 8,5% 3,4% 100,0% 

 
 

31. Образование: 

23.3. Ако говорим за последните посещения в 
общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

обслужването от страна на библ. служители? 
общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

висше 84,3% 9,7% 5,9% 100,0% 

средно / полувисше 82,4% 12,4% 5,2% 100,0% 

основно и по-ниско 83,3% 12,5% 4,2% 100,0% 

 
 

32. Етнос: 

23.3. Ако говорим за последните посещения в 
общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

обслужването от страна на библ. служители? 
общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

българин 83,5% 12,2% 4,3% 100,0% 

българо-мохамеданин 81,8% 9,1% 9,1% 100,0% 

турчин 84,0% 4,0% 12,0% 100,0% 

ром 75,0% 4,2% 20,8% 100,0% 

друг етнос 75,0% 25,0% - 100,0% 
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33. Вие сте: 

23.3. Ако говорим за последните посещения в 
общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

обслужването от страна на библ. служители? 
общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

учащ  90,3% 3,2% 6,5% 100,0% 

собственик/ заемащ 
ръководна длъжност 

73,2% 19,5% 7,3% 100,0% 

работещ на изпълнит. 
длъжност 

81,1% 13,2% 5,8% 100,0% 

безработен 83,7% 11,6% 4,7% 100,0% 

пенсионер 89,6% 6,9% 3,5% 100,0% 

домакиня 79,3% 13,8% 6,9% 100,0% 

 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

23.3. Ако говорим за последните посещения в 
общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

обслужването от страна на библ. служители? 
общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

до 300 лв. 77,8% 9,5% 12,7% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 88,4% 9,8% 1,8% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 89,9% 8,1% 2,0% 100,0% 

над 700 лв. 77,2% 15,3% 7,4% 100,0% 

не желая да отговоря 85,2% 11,2% 3,6% 100,0% 

 

36. Тип населено 
място: 

23.3. Ако говорим за последните посещения в 
общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

обслужването от страна на библ. служители? 
общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

София 57,3% 26,8% 15,9% 100,0% 

областен град 90,5% 7,9% 1,7% 100,0% 

друг град 79,0% 13,8% 7,2% 100,0% 

село 88,0% 8,2% 3,8% 100,0% 

 

4. Приблизително 
колко често сте 
използвал/а 
компютър в 
последната година? 

23.3. Ако говорим за последните посещения в 
общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

обслужването от страна на библ. служители? 
общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

всеки ден или през 
ден 

80,6% 13,7% 5,7% 100,0% 

веднъж седмично и 
по-рядко 

81,8% 15,9% 2,3% 100,0% 

не ползвали през 
последната година 
или изобщо 

87,4% 7,4% 5,2% 100,0% 
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9. Приблизително 
колко често сте 
използвал/а интернет 
през последната 
година? 

23.3. Ако говорим за последните посещения в 
общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

обслужването от страна на библ. служители? 
общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

всеки ден или през 
ден 

80,4% 13,5% 6,1% 100,0% 

веднъж седмично и 
по-рядко 

90,9% 9,1% - 100,0% 

не ползвали през 
последната година 
или изобщо 

85,8% 9,2% 5,0% 100,0% 

 

19. Приблизително 
колко често 
посещавате общ. 
библиотека? 

23.3. Ако говорим за последните посещения в 
общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

обслужването от страна на библ. служители? 
общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

поне веднъж месечно 
и по-често 

90,8% 5,7% 3,5% 100,0% 

от веднъж на 3 
месеца до веднъж на 
2 години 

90,0% 8,8% 1,3% 100,0% 

по-рядко от веднъж 
на 2 години 

78,8% 14,1% 7,2% 100,0% 

не зная 61,5% 25,6% 12,8% 100,0% 

 
 

23.4. Ако говорим за последните ви посещения в обществена библиотека, бихте ли казали 
най-общо доколко сте удовлетворен/а от:_материалната база на библиотеката?  

 
база: 949 

29. Пол: 

23.4. Ако говорим за последните посещения в 
общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

материалната база на библиотеката?  
общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

мъж 61,2% 24,1% 14,8% 100,0% 

жена 64,3% 19,8% 15,9% 100,0% 

 

30. Възрастова група: 

23.4. Ако говорим за последните посещения в 
общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

материалната база на библиотеката? 
общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

18-39 г. 60,3% 25,0% 14,7% 100,0% 

40-59 г. 63,2% 21,1% 15,7% 100,0% 

над 60 г. 66,1% 18,1% 15,8% 100,0% 
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31. Образование: 

23.4. Ако говорим за последните посещения в 
общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

материалната база на библиотеката? 
общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

висше 60,5% 23,2% 16,2% 100,0% 

средно / полувисше 63,0% 21,9% 15,2% 100,0% 

основно и по-ниско 66,2% 18,9% 14,9% 100,0% 

 

32. Етнос: 

23.4. Ако говорим за последните посещения в 
общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

материалната база на библиотеката? 
общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

българин 62,0% 22,6% 15,4% 100,0% 

българо-мохамеданин 83,3% 8,3% 8,3% 100,0% 

турчин 64,0% 24,0% 12,0% 100,0% 

ром 70,8% 12,5% 16,7% 100,0% 

друг етнос 50,0% - 50,0% 100,0% 

 

33. Вие сте: 

23.4. Ако говорим за последните посещения в 
общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

материалната база на библиотеката? 
общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

учащ  67,7% 25,8% 6,5% 100,0% 

собственик/ заемащ 
ръководна длъжност 

56,6% 22,9% 20,5% 100,0% 

работещ на изпълнит. 
длъжност 

61,5% 24,6% 13,9% 100,0% 

безработен 61,8% 24,7% 13,5% 100,0% 

пенсионер 68,0% 16,3% 15,7% 100,0% 

домакиня 58,6% 13,8% 27,6% 100,0% 

 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

23.4. Ако говорим за последните посещения в 
общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

материалната база на библиотеката? 
общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

до 300 лв. 58,5% 20,0% 21,5% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 69,3% 19,3% 11,4% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 72,4% 17,3% 10,2% 100,0% 

над 700 лв. 60,6% 23,6% 15,8% 100,0% 

не желая да отговоря 58,2% 24,1% 17,6% 100,0% 
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36. Тип населено 
място: 

23.4. Ако говорим за последните посещения в 
общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

материалната база на библиотеката? 
общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

София 40,2% 32,9% 26,8% 100,0% 

областен град 69,7% 21,2% 9,1% 100,0% 

друг град 61,9% 23,0% 15,1% 100,0% 

село 65,2% 16,6% 18,2% 100,0% 

 

4. Приблизително 
колко често сте 
използвал/а 
компютър в 
последната година? 

23.4. Ако говорим за последните посещения в 
общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

материалната база на библиотеката? 
общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

всеки ден или през 
ден 

59,8% 23,9% 16,4% 100,0% 

веднъж седмично и 
по-рядко 

60,5% 27,9% 11,6% 100,0% 

не ползвали през 
последната година 
или изобщо 

68,2% 17,6% 14,2% 100,0% 

 

9. Приблизително 
колко често сте 
използвал/а интернет 
през последната 
година? 

23.4. Ако говорим за последните посещения в 
общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

материалната база на библиотеката? 
общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

всеки ден или през 
ден 

58,9% 24,4% 16,7% 100,0% 

веднъж седмично и 
по-рядко 

75,0% 13,6% 11,4% 100,0% 

не ползвали през 
последната година 
или изобщо 

66,7% 19,2% 14,2% 100,0% 

 

19. Приблизително 
колко често 
посещавате 
обществена 
библиотека? 

23.4. Ако говорим за последните посещения в 
общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

материалната база на библиотеката? 
общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

поне веднъж месечно 
и по-често 

75,9% 16,3% 7,8% 100,0% 

от веднъж на 3 
месеца до веднъж на 
2 години 

64,2% 22,8% 13,0% 100,0% 

по-рядко от веднъж 
на 2 години 

59,7% 21,8% 18,5% 100,0% 

не зная 35,9% 35,9% 28,2% 100,0% 
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23.5. Ако говорим за последните ви посещения в обществена библиотека, бихте ли казали 
най-общо доколко сте удовлетворен/а от:_техническата база на библиотеката 

база: 645 

29. Пол: 

23.5. Ако говорим за последните ви посещения 
в общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

техническата база на библиотеката?  
общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

мъж 51,9% 28,0% 20,1% 100,0% 

жена 52,9% 24,6% 22,4% 100,0% 

 

30. Възрастова група: 

23.5. Ако говорим за последните ви посещения 
в общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

техническата база на библиотеката? 
общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

18-39 г. 46,4% 27,2% 26,4% 100,0% 

40-59 г. 53,9% 27,4% 18,7% 100,0% 

над 60 г. 59,4% 23,4% 17,1% 100,0% 

 

31. Образование: 

23.5. Ако говорим за последните ви посещения 
в общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

техническата база на библиотеката? 
общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

висше 44,6% 33,2% 22,3% 100,0% 

средно / полувисше 55,2% 22,9% 21,9% 100,0% 

основно и по-ниско 58,3% 25,0% 16,7% 100,0% 

 

32. Етнос: 

23.5. Ако говорим за последните ви посещения 
в общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

техническата база на библиотеката? 
общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

българин 51,7% 27,0% 21,3% 100,0% 

българо-мохамеданин 63,6% 9,1% 27,3% 100,0% 

турчин 50,0% 37,5% 12,5% 100,0% 

ром 73,9% 4,3% 21,7% 100,0% 

друг етнос 50,0% - 50,0% 100,0% 

 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

23.5. Ако говорим за последните ви посещения 
в общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

техническата база на библиотеката? 
общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

до 300 лв. 47,6% 27,0% 25,4% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 56,6% 28,3% 15,0% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 58,2% 22,4% 19,4% 100,0% 

над 700 лв. 51,5% 26,2% 22,3% 100,0% 

не желая да отговоря 49,1% 27,2% 23,7% 100,0% 
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33. Вие сте: 

23.5. Ако говорим за последните ви посещения 
в общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

техническата база на библиотеката? 
общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

учащ  58,1% 25,8% 16,1% 100,0% 

собственик/ заемащ 
ръководна длъжност 

46,9% 23,5% 29,6% 100,0% 

работещ на изпълнит. 
длъжност 

49,8% 28,4% 21,8% 100,0% 

безработен 52,9% 28,7% 18,4% 100,0% 

пенсионер 60,7% 23,7% 15,6% 100,0% 

домакиня 31,0% 27,6% 41,4% 100,0% 

 

36. Тип населено 
място: 

23.5. Ако говорим за последните ви посещения 
в общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

техническата база на библиотеката? 
общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

София 26,2% 39,3% 34,5% 100,0% 

областен град 61,4% 23,7% 14,9% 100,0% 

друг град 54,0% 30,7% 15,3% 100,0% 

село 51,6% 20,4% 28,0% 100,0% 

 

4. Приблизително 
колко често сте 
използвал/а 
компютър в 
последната година? 

23.5. Ако говорим за последните ви посещения 
в общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

техническата база на библиотеката? 
общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

всеки ден или през 
ден 

48,9% 27,2% 23,9% 100,0% 

веднъж седмично и 
по-рядко 

48,8% 32,6% 18,6% 100,0% 

не ползвали през 
последната година 
или изобщо 

58,9% 23,8% 17,3% 100,0% 

 

9. Приблизително 
колко често сте 
използвал/а интернет 
през последната 
година? 

23.5. Ако говорим за последните ви посещения 
в общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

техническата база на библиотеката? 
общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

всеки ден или през 
ден 

48,2% 27,4% 24,4% 100,0% 

веднъж седмично и 
по-рядко 

61,4% 20,5% 18,2% 100,0% 

не ползвали през 
последната година 
или изобщо 

57,1% 25,6% 17,2% 100,0% 
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19. Приблизително 
колко често посеща-
вате обществена 
библиотека? 

23.5. Ако говорим за последните ви посещения 
в общ. библ., доколко сте удовлетворен от 

техническата база на библиотеката? 
общо 

удовлетворен 
колкото 

удовлетворен, 
толкова и не 

неудовлетво-
рен 

поне веднъж месечно 
и по-често 

61,7% 19,9% 18,4% 100,0% 

от веднъж на 3 месе-
ца до веднъж на 2 г. 

49,7% 31,7% 18,6% 100,0% 

по-рядко от веднъж 
на 2 години 

52,8% 24,8% 22,5% 100,0% 

не зная 28,2% 38,5% 33,3% 100,0% 

 
 
26. Смятате ли, че имате нужда от допълнителна информация, свързана с възможностите 

за ползване на услуги в обществените библиотеки? 
 

база: 1003 

29. Пол: 

26. Смятате ли, че имате нужда от допълнителна 
информация, свързана с възможностите за ползване на 

услуги в общ. библ.? общо 

категорично 
да 

по-скоро 
да 

по-скоро 
не 

категорично 
не 

не мога да 
преценя 

мъж 8,8% 21,9% 26,1% 33,4% 9,8% 100,0% 

жена 9,5% 26,3% 26,1% 28,4% 9,5% 100,0% 

 

30. Възрастова група: 

26. Смятате ли, че имате нужда от допълнителна 
информация, свързана с възможностите за ползване на 

услуги в общ. библ.? общо 

категорично 
да 

по-скоро 
да 

по-скоро 
не 

категорично 
не 

не мога да 
преценя 

18-39 г. 9,5% 29,2% 25,8% 25,5% 10,0% 100,0% 

40-59 г. 10,1% 26,3% 26,0% 28,4% 9,3% 100,0% 

над 60 г. 7,3% 15,3% 27,1% 40,6% 9,7% 100,0% 

 

31. Образование: 

26. Смятате ли, че имате нужда от допълнителна 
информация, свързана с възможностите за ползване на 

услуги в общ. библ.? общо 

категорично 
да 

по-скоро 
да 

по-скоро 
не 

категорично 
не 

не мога да 
преценя 

висше 10,2% 25,0% 31,9% 23,1% 9,7% 100,0% 

средно / полувисше 10,0% 27,7% 26,0% 28,4% 7,9% 100,0% 

основно и по-ниско 5,8% 13,1% 20,4% 47,6% 13,1% 100,0% 

 

32. Етнос: 

26. Смятате ли, че имате нужда от допълнителна 
информация, свързана с възможностите за ползване на 

услуги в общ. библ.? общо 

категорично 
да 

по-скоро 
да 

по-скоро 
не 

категорично 
не 

не мога да 
преценя 

българин 9,0% 24,6% 28,4% 28,5% 9,4% 100,0% 

българо-мохамеданин 18,8% 25,0% 25,0% 25,0% 6,3% 100,0% 

турчин 9,3% 27,8% 14,8% 37,0% 11,1% 100,0% 

ром 9,1% 16,9% 11,7% 51,9% 10,4% 100,0% 

друг етнос - 40,0% - 60,0% - 100,0% 
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33. Вие сте: 

26. Смятате ли, че имате нужда от допълнителна 
информация, свързана с възможностите за ползване на 

услуги в общ. библ.? общо 

категорично 
да 

по-скоро 
да 

по-скоро 
не 

категорично 
не 

не мога да 
преценя 

учащ  12,2% 36,6% 26,8% 22,0% 2,4% 100,0% 

собственик/ заемащ 
ръководна длъжност 

8,0% 31,0% 26,0% 22,0% 13,0% 100,0% 

работещ на изпълнит. 
длъжност 

11,3% 28,6% 28,0% 25,1% 7,0% 100,0% 

безработен 8,3% 27,4% 18,5% 38,1% 7,7% 100,0% 

пенсионер 5,1% 13,6% 28,9% 40,7% 11,7% 100,0% 

домакиня 17,8% 17,8% 24,4% 24,4% 15,6% 100,0% 

 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

26. Смятате ли, че имате нужда от допълнителна информация, 
свързана с възможностите за ползване на услуги в общ. библ.? 

общо 
категорично 

да 
по-скоро 

да 
по-скоро 

не 
категорично 

не 
не мога да 
преценя 

до 300 лв. 9,1% 19,7% 17,4% 47,7% 6,1% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 4,7% 18,0% 27,3% 41,3% 8,7% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 7,5% 25,4% 35,8% 26,9% 4,5% 100,0% 

над 700 лв. 7,0% 26,7% 31,5% 24,5% 10,3% 100,0% 

не желая да отговоря 14,7% 26,7% 20,2% 24,7% 13,7% 100,0% 

 

36. Тип населено 
място: 

26. Смятате ли, че имате нужда от допълнителна информация, 
свързана с възможностите за ползване на услуги в общ. библ.? 

общо 
категорично 

да 
по-скоро 

да 
по-скоро 

не 
категорично 

не 
не мога да 
преценя 

София 16,0% 28,2% 28,8% 17,3% 9,6% 100,0% 

областен град 4,9% 24,9% 27,1% 35,6% 7,6% 100,0% 

друг град 7,0% 20,7% 23,8% 37,9% 10,6% 100,0% 

село 11,9% 24,2% 25,6% 27,0% 11,3% 100,0% 

 

4. Приблизително 
колко често сте 
използвал/а компютър 
в последната година? 

26. Смятате ли, че имате нужда от допълнителна информация, 
свързана с възможностите за ползване на услуги в общ. библ.? 

общо 
категорично 

да 
по-скоро 

да 
по-скоро 

не 
категорично 

не 
не мога да 
преценя 

всеки ден или през ден 11,5% 29,4% 26,2% 25,2% 7,7% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

11,8% 37,3% 33,3% 13,7% 3,9% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

6,3% 17,0% 25,4% 39,1% 12,3% 100,0% 

 

9. Приблизително 
колко често сте 
използвал/а интернет 
през последната 
година? 

26. Смятате ли, че имате нужда от допълнителна информация, 
свързана с възможностите за ползване на услуги в общ. библ.? 

общо 
категорично 

да 
по-скоро 

да 
по-скоро 

не 
категорично 

не 
не мога да 
преценя 

всеки ден или през ден 12,0% 28,9% 26,5% 24,8% 7,7% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

7,5% 43,4% 24,5% 18,9% 5,7% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

6,1% 17,0% 26,0% 38,6% 12,2% 100,0% 
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19. Приблизително 
колко често 
посещавате общ. 
библиотека? 

26. Смятате ли, че имате нужда от допълнителна информация, 
свързана с възможностите за ползване на услуги в 

обществените библиотеки? общо 

категорично 
да 

по-скоро 
да 

по-скоро 
не 

категорично 
не 

не мога да 
преценя 

поне веднъж месечно 
и по-често 

16,8% 39,9% 22,4% 14,7% 6,3% 100,0% 

от веднъж на 3 месеца 
до веднъж на 2 години 

10,3% 37,6% 32,1% 12,7% 7,3% 100,0% 

по-рядко от веднъж на 
2 години 

10,4% 22,3% 28,4% 32,7% 6,1% 100,0% 

никога не съм 
посещавал/а 
библиотека 

5,3% 13,2% 21,1% 46,9% 13,5% 100,0% 

не зная - 16,0% 34,0% 24,0% 26,0% 100,0% 

 
 

27. Бихте ли посещавали безплатен курс по компютърна грамотност, предлаган в 
обществените библиотеки?  

 
база: 1003 

29. Пол: 

27. Бихте ли посещавали безплатен курс по компютърна 
грамотност, предлаган в обществените библиотеки?  

общо 
категорично 

да 
по-скоро 

да 
по-скоро 

не 
категорично 

не 
не мога да 
преценя 

мъж 15,7% 21,3% 18,2% 40,3% 4,6% 100,0% 

жена 18,1% 21,9% 16,2% 36,8% 6,9% 100,0% 

 

30. Възрастова група: 

27. Бихте ли посещавали безплатен курс по компютърна 
грамотност, предлаган в обществените библиотеки? 

общо 
категорично 

да 
по-скоро 

да 
по-скоро 

не 
категорично 

не 
не мога да 
преценя 

18-39 г. 20,6% 29,3% 18,7% 25,6% 5,8% 100,0% 

40-59 г. 17,0% 25,3% 19,6% 32,1% 6,0% 100,0% 

над 60 г. 12,2% 7,0% 12,2% 63,1% 5,6% 100,0% 

 

31. Образование: 

27. Бихте ли посещавали безплатен курс по компютърна 
грамотност, предлаган в обществените библиотеки? 

общо 
категорично 

да 
по-скоро 

да 
по-скоро 

не 
категорично 

не 
не мога да 
преценя 

висше 18,4% 24,9% 20,7% 29,0% 6,9% 100,0% 

средно / полувисше 18,0% 25,3% 18,0% 34,2% 4,6% 100,0% 

основно и по-ниско 12,7% 6,9% 10,6% 63,5% 6,3% 100,0% 

 

32. Етнос: 

27. Бихте ли посещавали безплатен курс по компютърна 
грамотност, предлаган в обществените библиотеки? 

общо 
категорично 

да 
по-скоро 

да 
по-скоро 

не 
категорично 

не 
не мога да 
преценя 

българин 16,6% 22,4% 18,1% 37,3% 5,5% 100,0% 

българо-мохамеданин 23,5% 11,8% 23,5% 35,3% 5,9% 100,0% 

турчин 25,5% 18,2% 10,9% 40,0% 5,5% 100,0% 

ром 15,4% 16,7% 9,0% 53,8% 5,1% 100,0% 

друг етнос - 20,0% 20,0% 20,0% 40,0% 100,0% 
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33. Вие сте: 

27. Бихте ли посещавали безплатен курс по компютърна 
грамотност, предлаган в обществените библиотеки? 

общо 
категорично 

да 
по-скоро 

да 
по-скоро 

не 
категорично 

не 
не мога да 
преценя 

учащ  15,0% 25,0% 25,0% 30,0% 5,0% 100,0% 

собственик/ заемащ 
ръководна длъжност 

25,0% 27,0% 15,0% 26,0% 7,0% 100,0% 

работещ на изпълнит. 
длъжност 

15,6% 30,4% 20,7% 27,7% 5,6% 100,0% 

безработен 25,0% 24,4% 13,1% 32,1% 5,4% 100,0% 

пенсионер 10,2% 6,2% 13,5% 65,0% 5,1% 100,0% 

домакиня 26,7% 20,0% 26,7% 24,4% 2,2% 100,0% 

 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

27. Бихте ли посещавали безплатен курс по компютърна 
грамотност, предлаган в обществените библиотеки? 

общо 
категорично 

да 
по-скоро 

да 
по-скоро 

не 
категорично 

не 
не мога да 
преценя 

до 300 лв. 18,2% 11,4% 9,8% 58,3% 2,3% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 14,5% 12,2% 14,0% 52,9% 6,4% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 19,3% 25,2% 23,0% 30,4% 2,2% 100,0% 

над 700 лв. 16,8% 29,6% 19,3% 29,2% 5,1% 100,0% 

не желая да отговоря 17,1% 22,6% 17,8% 33,6% 8,9% 100,0% 

 

36. Тип населено 
място: 

27. Бихте ли посещавали безплатен курс по компютърна 
грамотност, предлаган в обществените библиотеки? 

общо 
категорично 

да 
по-скоро 

да 
по-скоро 

не 
категорично 

не 
не мога да 
преценя 

София 22,7% 26,0% 19,5% 23,4% 8,4% 100,0% 

областен град 12,2% 24,0% 19,1% 39,8% 4,9% 100,0% 

друг град 11,8% 17,5% 15,8% 50,0% 4,8% 100,0% 

село 23,5% 19,8% 14,7% 36,2% 5,8% 100,0% 

 

4. Приблизително 
колко често сте 
използвал/а компютър 
в последната година? 

27. Бихте ли посещавали безплатен курс по компютърна 
грамотност, предлаган в обществените библиотеки? 

общо 
категорично 

да 
по-скоро 

да 
по-скоро 

не 
категорично 

не 
не мога да 
преценя 

всеки ден или през ден 18,9% 30,6% 20,7% 24,1% 5,8% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

33,3% 33,3% 21,6% 9,8% 2,0% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

12,9% 10,3% 12,7% 58,0% 6,0% 100,0% 

 

9. Приблизително 
колко често сте изпол-
звал/а интернет през 
последната година? 

27. Бихте ли посещавали безплатен курс по компютърна 
грамотност, предлаган в обществените библиотеки? 

общо 
категорично 

да 
по-скоро 

да 
по-скоро 

не 
категорично 

не 
не мога да 
преценя 

всеки ден или през ден 18,9% 30,1% 20,8% 24,6% 5,5% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

32,7% 36,4% 18,2% 9,1% 3,6% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

12,9% 10,5% 13,3% 56,9% 6,3% 100,0% 
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19. Приблизително 
колко често 
посещавате общ. 
библиотека? 

27. Бихте ли посещавали безплатен курс по компютърна 
грамотност, предлаган в обществените библиотеки? 

общо 
категорично 

да 
по-скоро 

да 
по-скоро 

не 
категорично 

не 
не мога да 
преценя 

поне веднъж месечно 
и по-често 

34,5% 23,2% 15,5% 23,2% 3,5% 100,0% 

от веднъж на 3 месеца 
до веднъж на 2 години 

21,7% 26,5% 20,5% 26,5% 4,8% 100,0% 

по-рядко от веднъж на 
2 години 

13,5% 25,2% 17,5% 40,2% 3,7% 100,0% 

никога не съм 
посещавал/а 
библиотека 

11,0% 15,4% 15,7% 50,2% 7,8% 100,0% 

не зная 12,2% 20,4% 16,3% 36,7% 14,3% 100,0% 

 
28.1. Чували ли сте някога за:_Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” 

база: 1003 

29. Пол: 

28.1. Чували ли сте някога за 
Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”? общо 

да не 

мъж 14,2% 85,8% 100,0% 

жена 12,6% 87,4% 100,0% 

 

30. Възрастова група: 

28.1. Чували ли сте някога за 
Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”? общо 

да не 

18-39 г. 15,3% 84,7% 100,0% 

40-59 г. 16,7% 83,3% 100,0% 

над 60 г. 6,9% 93,1% 100,0% 

 

31. Образование: 

28.1. Чували ли сте някога за 
Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”? общо 

да не 

висше 24,5% 75,5% 100,0% 

средно / полувисше 13,3% 86,7% 100,0% 

основно и по-ниско 0,5% 99,5% 100,0% 

 

32. Етнос: 

28.1. Чували ли сте някога за 
Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”? общо 

да не 

българин 15,0% 85,0% 100,0% 

българо-мохамеданин 12,5% 87,5% 100,0% 

турчин 1,8% 98,2% 100,0% 

ром 1,3% 98,7% 100,0% 

друг етнос 40,0% 60,0% 100,0% 

 

35.1. Чист месечен 
доход на 
домакинството? 

28.1. Чували ли сте някога за 
Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”? общо 

да не 

до 300 лв. 6,8% 93,2% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 8,7% 91,3% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 19,4% 80,6% 100,0% 

над 700 лв. 15,0% 85,0% 100,0% 

не желая да отговоря 14,7% 85,3% 100,0% 
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33. Вие сте: 

28.1. Чували ли сте някога за 
Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”? общо 

да не 

учащ  25,0% 75,0% 100,0% 

собственик/ заемащ 
ръководна длъжност 

25,0% 75,0% 100,0% 

работещ на изпълнит. 
длъжност 

16,2% 83,8% 100,0% 

безработен 11,3% 88,7% 100,0% 

пенсионер 5,5% 94,5% 100,0% 

домакиня 6,7% 93,3% 100,0% 

 

36. Тип населено 
място: 

28.1. Чували ли сте някога за 
Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”? общо 

да не 

София 11,6% 88,4% 100,0% 

областен град 17,1% 82,9% 100,0% 

друг град 11,8% 88,2% 100,0% 

село 11,0% 89,0% 100,0% 

 

4. Приблизително 
колко често сте 
използвал/а компютър 
в последната година? 

28.1. Чували ли сте някога за 
Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”? 

общо 

да не 

всеки ден или през ден 19,3% 80,7% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

19,6% 80,4% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

5,8% 94,2% 100,0% 

 
9. Приблизително 
колко често сте 
използвал/а интернет 
през последната 
година? 

28.1. Чували ли сте някога за 
Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”? 

общо 

да не 

всеки ден или през ден 19,1% 80,9% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

21,8% 78,2% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

6,1% 93,9% 100,0% 

 

19. Приблизително 
колко често 
посещавате общ. 
библиотека? 

28.1. Чували ли сте някога за 
Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”? 

общо 

да не 

поне веднъж месечно 
и по-често 

30,8% 69,2% 100,0% 

от веднъж на 3 месеца 
до веднъж 2 години 

18,1% 81,9% 100,0% 

по-рядко от веднъж на 
2 години 

12,5% 87,5% 100,0% 

никога не съм 
посещавал/а 
библиотека 

5,0% 95,0% 100,0% 

не зная 6,0% 94,0% 100,0% 
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28.2. Чували ли сте някога за Програма „Глоб@лни библиотеки – България”? 

база: 1003 

29. Пол: 

28.2. Чували ли сте някога за Програма 
„Глоб@лни библиотеки – България”? общо 

да не 

мъж 8,4% 91,6% 100,0% 

жена 13,0% 87,0% 100,0% 

 

30. Възрастова група: 

28.2. Чували ли сте някога за Програма 
„Глоб@лни библиотеки – България”? общо 

да не 

18-39 г. 14,0% 86,0% 100,0% 

40-59 г. 12,5% 87,5% 100,0% 

над 60 г. 4,5% 95,5% 100,0% 

 

31. Образование: 

28.2. Чували ли сте някога за Програма 
„Глоб@лни библиотеки – България”? общо 

да не 

висше 16,2% 83,8% 100,0% 

средно / полувисше 12,3% 87,7% 100,0% 

основно и по-ниско 0,5% 99,5% 100,0% 

 

32. Етнос: 

28.2. Чували ли сте някога за Програма 
„Глоб@лни библиотеки – България”? общо 

да не 

българин 11,8% 88,2% 100,0% 

българо-мохамеданин 12,5% 87,5% 100,0% 

турчин 7,3% 92,7% 100,0% 

ром 2,6% 97,4% 100,0% 

друг етнос  100,0% 100,0% 

 

33. Вие сте: 

28.2. Чували ли сте някога за Програма 
„Глоб@лни библиотеки – България”? общо 

да не 

учащ  25,0% 75,0% 100,0% 

собственик/ на 
ръководна длъжност 

15,2% 84,8% 100,0% 

работещ на изпълнит. 
длъжност 

14,0% 86,0% 100,0% 

безработен 8,9% 91,1% 100,0% 

пенсионер 4,4% 95,6% 100,0% 

домакиня 8,7% 91,3% 100,0% 

 

35.1. Чист месечен 
доход на домакинството? 

28.2. Чували ли сте някога за Програма 
„Глоб@лни библиотеки – България”? общо 

да не 

до 300 лв. 3,8% 96,2% 100,0% 

от 301 до 500 лв. 8,2% 91,8% 100,0% 

от 501 до 700 лв. 18,5% 81,5% 100,0% 

над 700 лв. 13,2% 86,8% 100,0% 

не желая да отговоря 9,6% 90,4% 100,0% 



 стр. 183 
ЕСТАТ  www.estatbg.com 

 

36. Тип населено място: 

28.2. Чували ли сте някога за Програма 
„Глоб@лни библиотеки – България”? общо 

да не 

София 7,7% 92,3% 100,0% 

областен град 12,8% 87,2% 100,0% 

друг град 12,7% 87,3% 100,0% 

село 8,6% 91,4% 100,0% 

 

4. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
компютър в последната 
година? 

28.2. Чували ли сте някога за Програма 
„Глоб@лни библиотеки – България”? 

общо 

да не 

всеки ден или през ден 16,3% 83,7% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

15,7% 84,3% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

4,0% 96,0% 100,0% 

 

9. Приблизително колко 
често сте използвал/а 
интернет през 
последната година? 

28.2. Чували ли сте някога за Програма 
„Глоб@лни библиотеки – България”? 

общо 

да не 

всеки ден или през ден 16,1% 83,9% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

20,4% 79,6% 100,0% 

не ползвали през 
последната година или 
изобщо 

3,9% 96,1% 100,0% 

 

19. Приблизително колко 
често посещавате 
обществена библиотека? 

28.2. Чували ли сте някога за Програма 
„Глоб@лни библиотеки – България”? общо 

да не 

поне веднъж месечно и 
по-често 

23,8% 76,2% 100,0% 

от веднъж на 3 месеца 
до веднъж на 2 години 

13,3% 86,7% 100,0% 

по-рядко от веднъж на 2 
години 

10,4% 89,6% 100,0% 

никога не съм 
посещавал/а библиотека 

4,4% 95,6% 100,0% 

не зная 8,0% 92,0% 100,0% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Възр. група 7-10 г. 

Процентни разпределения – 

сравнителни данни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички данни са в процент. 

Въпросите, при които сумата от отговорите надхвърля 100%, 

са с възможност за посочване на повече от един отговор 
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1. Пол: 

 

  
Възр. гр. 
7-10 г. 

Възр. гр. 
11-18 г. 

Възр. гр. 
18+ 

база: 274 607 1003 

мъж 51,4 51,3 47,8 

жена 48,6 48,7 52,2 

общо 100,0 100,0 100,0 

 

 

2. Тип населено място: 

 

  
Възр. гр. 
7-10 г. 

Възр. гр. 
11-18 г. 

Възр. гр. 
18+ 

база: 274 607 1003 

София 17,4 14,8 15,4 

областен град 31,2 33,1 32,7 

друг град 23,2 23,1 22,7 

село 28,2 28,9 29,1 

общо 100,0 100,0 100,0 

 

 

3. Би ли ми казал/а в кой клас си? 

 

  Процент 

база: 274 

първи 22,6 

втори 26,6 

трети 26,9 

четвърти 19,2 

пети 3,4 

шести 0,4 

не уча 0,8 

общо 100,0 

 

 

4. А към коя етническа група принадлежиш? 

 

  
Възр. гр. 
7-10 г. 

Възр. гр. 
11-18 г. 

Възр. гр. 
18+ 

база: 274 607 1000 

българин 79,7 79,7 84,8 

българо-мохамеданин 1,7 1,4 1,6 

турчин 7,8 7,8 5,4 

ром 10,7 11,0 7,7 

друг етнос - 0,1 0,5 

общо 100,0 100,0 100,0 
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5. Би ли ми казал/а на колко години си в момента? 

 

  Процент 

база: 274 

7 20,8 

8 25,8 

9 26,9 

10 26,6 

общо 100,0 

 

 

6. Би ли ми казал/а как прекарваш свободното си време? 

 

  
Възр. гр. 
7-10 г. 

Възр. гр. 
11-18 г. 

база: 273 604 

гледам телевизия 87,5 82,9 

прекарвам време с приятели 75,0 81,1 

уча, пиша домашни, търся информация, свързана с 
училище 

73,8 65,4 

ползвам компютър, включително и в интернет 58,6 83,7 

чета книги 46,6 37,3 

спортувам 40,6 45,4 

говоря по телефона, пиша sms-и на приятели 31,4 61,8 

уча чужди езици 30,9 43,5 

свиря на инструмент/ пея, рисувам 21,5 11,0 

друго 1,2 2,3 

общо 467,1 514,3 

 

 

7. Кое от нещата, които изброи правиш най-често? 

 

  
Възр. гр. 
7-10 г. 

Възр. гр. 
11-18 г. 

база: 272 604 

уча, пиша домашни, търся информация, свързана с 
училище 

21,5 10,0 

прекарвам време с приятели 19,5 24,5 

гледам телевизия 17,9 8,6 

ползвам компютър, включително и в интернет 14,6 35,2 

спортувам 12,5 14,8 

чета книги 6,6 2,0 

свиря на инструмент/ пея, рисувам 4,0 1,2 

уча чужди езици 1,1 0,8 

говоря по телефона, пиша sms-и на приятели 0,4 2,2 

друго 2,0 0,7 

общо 100,0 100,0 
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8. Обичаш ли да четеш книги? 

 

  Процент 

база: 273 

обичам много 19,6 

обичам 48,4 

не обичам 28,8 

изобщо не обичам 3,2 

общо 100,0 

 

9. Ползваш ли компютър? 

 

  Процент 

база: 274 

да 74,4 

не 25,6 

общо 100,0 

 

10. Обикновено къде използваш компютър? 

 

  Процент 

база: ползващи компютър 204 

вкъщи 93,4 

в училище 29,9 

при приятели, съседи 13,1 

в обществена библиотека (различна от училищната) 2,4 

интернет кафета, клубове 2,3 

на работното място на майка ми/ баща ми 1,6 

обществени места с безплатен интернет 1,1 

другаде 0,5 

общо 144,3 

 

 

11. Обикновено какво правиш с компютъра? 

 

  Процент 

база: ползващи компютър 203 

играя компютърни игри 87,6 

ползвам интернет 50,6 

ползвам Skype 46,4 

уча 23,9 

ползвам Facebook 20,3 

пиша домашни 18,9 

изпращам и получавам и-мейли и съобщения 16,1 

друго 2,9 

общо 266,7 
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12. Ако имаш въпроси, свързани с компютъра, към кого се обръщаш за съвет? 

 

  Процент 

база: ползващи компютър 204 

към мама или татко 73,6 

към приятели или съученици 23,7 

към брат или сестра 20,6 

към учители 11,2 

към библиотекаря 4,6 

към баба или дядо 3,5 

към друг 3,0 

не питам никого 6,8 

общо 147,1 

 

 

13. Посещавал/а ли си някога библиотека, като изключим тази в училище? 

 

  
Възр. гр. 
7-10 г. 

Възр. гр. 
11-18 г. 

база: 274 607 

да 53,2 69,1 

не 46,8 30,9 

общо 100,0 100,0 

 

 

14. Кога за последен път беше в библиотека? 

 

  
Възр. гр. 
7-10 г. 

Възр. гр. 
11-18 г. 

база: посещавали общ.библиотека 146 418 

миналата седмица 23,6 21,6 

във времето след 15 септември (първия учебен ден) 30,5 17,3 

през лятото 39,0 40,1 

по друго време 6,9 21,1 

общо 100,0 100,0 

 

 

15. Хареса ли ти в библиотеката? 

 

  
Възр. гр. 
7-10 г. 

Възр. гр. 
11-18 г. 

база: посещавали общ.библиотека 145 419 

много ми хареса 46,0 20,9 

хареса ми 42,4 57,3 

не ми хареса 10,0 17,5 

изобщо не ми хареса 1,7 4,3 

общо 100,0 100,0 
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16. Хареса ли ти библиотекарят/ библиотекарката? 

 

  
Възр. гр. 
7-10 г. 

Възр. гр. 
11-18 г. 

база: посещавали общ.библиотека 146 419 

много ми хареса 41,8 30,0 

хареса ми 47,9 52,7 

не ми хареса 8,9 13,7 

изобщо не ми хареса 1,4 3,6 

общо 100,0 100,0 

 

 

17. Обикновено с кого ходиш в библиотеката? 

 

  Процент 

база: посещавали общ.библиотека 145 

сам/а 48,2 

с мама или татко 19,7 

с баба или дядо 10,3 

с брат или сестра 11,2 

с приятели 37,8 

общо 127,2 

 
 
18. Обикновено какво правиш в библиотеката? 

 

  
Възр. гр. 
7-10 г. 

Възр. гр. 
11-18 г. 

база: посещавали общ.библиотека 144 414 

взимам си книги за вкъщи 84,3 82,6 

чета списания и книги на място в читалните на 
библиотеката 

18,7 27,7 

уча, пиша домашни, търся информация, свързана с 
училище 

17,0 28,2 

играя компютърни игри 8,3 6,2 

участвам в събития, организирани от библиотеката – 
изложби, срещи с писатели, артистични работилници 
и други 

7,9 10,9 

ползвам безплатен интернет 5,5 6,0 

играя настолни игри (шах, табла и т.н.) 3,3 2,4 

ползвам Skype 2,8 5,9 

пиша на компютър 2,2 4,4 

ползвам Facebook 2,2 4,4 

прекарвам свободното си време (например, докато 
чакам автобус) 

1,6 2,6 

изпращам и получавам и-мейли и съобщения 1,0 2,7 

друго 4,8 1,1 

общо 159,6 185,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Възр. група 7-10 г.  

Профили по основни характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички данни са в процент. 

Четат се по ред. 
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8. Обичаш ли да четеш книги? 
База: 273 

 

1. Пол: 

8. Обичаш ли да четеш книги? 

общо обичам 
много 

обичам не обичам 
изобщо не 

обичам 

мъж 11,3% 46,1% 37,6% 5,0% 100,0% 

жена 28,4% 50,7% 19,4% 1,5% 100,0% 

 
 

2. Тип населено място: 

8. Обичаш ли да четеш книги? 

общо обичам 
много 

обичам не обичам 
изобщо не 

обичам 

София 6,4% 48,9% 44,7% - 100,0% 

областен град 27,1% 45,9% 25,9% 1,2% 100,0% 

друг град 14,3% 55,6% 28,6% 1,6% 100,0% 

село 23,1% 44,9% 23,1% 9,0% 100,0% 

 
 

4. Етнос: 

8. Обичаш ли да четеш книги? 

общо обичам 
много 

обичам не обичам 
изобщо не 

обичам 

българин 19,8% 51,6% 25,8% 2,8% 100,0% 

българо-мохамеданин 20,0% 60,0% 20,0% - 100,0% 

турчин 28,6% 38,1% 28,6% 4,8% 100,0% 

ром 10,7% 32,1% 53,6% 3,6% 100,0% 

 
 

5. Възраст: 

8. Обичаш ли да четеш книги? 

общо обичам 
много 

обичам не обичам 
изобщо не 

обичам 

7 12,5% 48,2% 39,3% - 100,0% 

8 15,5% 49,3% 31,0% 4,2% 100,0% 

9 23,0% 54,1% 18,9% 4,1% 100,0% 

10 26,0% 42,5% 28,8% 2,7% 100,0% 

 
 

9. Ползваш ли 
компютър? 

8. Обичаш ли да четеш книги? 

общо обичам 
много 

обичам не обичам 
изобщо не 

обичам 

да 21,1% 52,5% 23,0% 3,4% 100,0% 

не 14,5% 37,7% 44,9% 2,9% 100,0% 

 
 

13. Посещавал/а ли си 
някога библиотека, 
като изключим тази в 
училище? 

8. Обичаш ли да четеш книги? 

общо обичам 
много 

обичам не обичам 
изобщо не 

обичам 

да 25,9% 53,1% 15,6% 5,4% 100,0% 

не 12,6% 42,5% 44,1% 0,8% 100,0% 
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9. Ползваш ли компютър? 
База: 274 

 

1. Пол: 
9. Ползваш ли компютър? 

общо 
да не 

мъж 78,7% 21,3% 100,0% 

жена 69,9% 30,1% 100,0% 

 
 

2. Тип населено място: 
9. Ползваш ли компютър? 

общо 
да не 

София 79,2% 20,8% 100,0% 

областен град 86,0% 14,0% 100,0% 

друг град 65,1% 34,9% 100,0% 

село 65,4% 34,6% 100,0% 

 
 

4. Етнос: 
9. Ползваш ли компютър? 

общо 
да не 

българин 82,6% 17,4% 100,0% 

българо-мохамеданин 100,0% - 100,0% 

турчин 38,1% 61,9% 100,0% 

ром 34,5% 65,5% 100,0% 

 
 

5. Възраст: 
9. Ползваш ли компютър? 

общо 
да не 

7 63,2% 36,8% 100,0% 

8 72,9% 27,1% 100,0% 

9 83,8% 16,2% 100,0% 

10 74,0% 26,0% 100,0% 

 
 

13. Посещавал/ а ли си 
някога библиотека, 
като изключим тази в 
училище? 

9. Ползваш ли компютър? 

общо 
да не 

да 84,9% 15,1% 100,0% 

не 62,0% 38,0% 100,0% 
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13. Посещавал/ а ли си някога библиотека, като изключим тази в училище? 
База: 274 

 

1. Пол: 

13. Посещавал/ а ли си 
някога библиотека, като 

изключим тази в 
училище? 

общо 

да не 

мъж 49,6% 50,4% 100,0% 

жена 56,7% 43,3% 100,0% 

 
 

2. Тип населено място: 

13. Посещавал/ а ли си 
някога библиотека, като 

изключим тази в 
училище? 

общо 

да не 

София 20,8% 79,2% 100,0% 

областен град 61,6% 38,4% 100,0% 

друг град 51,6% 48,4% 100,0% 

село 65,4% 34,6% 100,0% 

 
 

4. Етнос: 

13. Посещавал/ а ли си 
някога библиотека, като 

изключим тази в 
училище? 

общо 

да не 

българин 55,3% 44,7% 100,0% 

българо-мохамеданин 60,0% 40,0% 100,0% 

турчин 52,4% 47,6% 100,0% 

ром 37,9% 62,1% 100,0% 

 
 

5. Възраст: 

13. Посещавал/ а ли си 
някога библиотека, като 

изключим тази в 
училище? 

общо 

да не 

7 21,1% 78,9% 100,0% 

8 53,5% 46,5% 100,0% 

9 70,3% 29,7% 100,0% 

10 60,3% 39,7% 100,0% 

 
 

9. Ползваш ли 
компютър? 

13. Посещавал/ а ли си 
някога библиотека, като 

изключим тази в 
училище? 

общо 

да не 

да 60,8% 39,2% 100,0% 

не 31,0% 69,0% 100,0% 
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14. Кога за последен път беше в библиотека? 
База: 145 

 

1. Пол: 

14. Кога за последен път беше в библиотека? 

общо миналата 
седмица 

след 15 
септември 

(първия 
учебен ден) 

през лятото 
по друго 
време 

мъж 20,0% 35,7% 35,7% 8,6% 100,0% 

жена 26,7% 25,3% 42,7% 5,3% 100,0% 

 
 

2. Тип населено място: 

14. Кога за последен път беше в библиотека? 

общо миналата 
седмица 

след 15 
септември 

(първия 
учебен ден) 

през лятото 
по друго 
време 

София 22,2% 33,3% 22,2% 22,2% 100,0% 

областен град 20,8% 26,4% 47,2% 5,7% 100,0% 

друг град 32,4% 32,4% 32,4% 2,9% 100,0% 

село 21,6% 33,3% 37,3% 7,8% 100,0% 

 
 

4. Етнос: 

14. Кога за последен път беше в библиотека? 

общо миналата 
седмица 

след 15 
септември 

(първия 
учебен ден) 

през лятото 
по друго 
време 

българин 22,3% 27,3% 43,0% 7,4% 100,0% 

българо-мохамеданин 33,3% - 66,7% - 100,0% 

турчин 54,5% 45,5% - - 100,0% 

ром 8,3% 58,3% 25,0% 8,3% 100,0% 

 
 

5. Възраст: 

14. Кога за последен път беше в библиотека? 

общо миналата 
седмица 

след 15 
септември 

(първия 
учебен ден) 

през лятото 
по друго 
време 

7 16,7% 33,3% 41,7% 8,3% 100,0% 

8 16,2% 35,1% 40,5% 8,1% 100,0% 

9 30,2% 24,5% 37,7% 7,5% 100,0% 

10 25,0% 31,8% 38,6% 4,5% 100,0% 

 
 

9. Ползваш ли 
компютър? 

14. Кога за последен път беше в библиотека? 

общо миналата 
седмица 

след 15 
септември 

(първия 
учебен ден) 

през лятото 
по друго 
време 

да 25,0% 28,2% 39,5% 7,3% 100,0% 

не 14,3% 42,9% 38,1% 4,8% 100,0% 
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15. Хареса ли ти в библиотеката? 
База: 144 

 

1. Пол: 

15. Хареса ли ти в библиотеката? 

общо много ми 
хареса 

хареса ми 
не ми 
хареса 

изобщо не 
ми хареса 

мъж 40,0% 44,3% 12,9% 2,9% 100,0% 

жена 52,0% 40,0% 8,0% - 100,0% 

 
 

2. Тип населено място: 

15. Хареса ли ти в библиотеката? 

общо много ми 
хареса 

хареса ми 
не ми 
хареса 

изобщо не 
ми хареса 

София - 62,5% 37,5% - 100,0% 

областен град 54,7% 39,6% 5,7% - 100,0% 

друг град 45,5% 39,4% 12,1% 3,0% 100,0% 

село 46,0% 44,0% 8,0% 2,0% 100,0% 

 
 

4. Етнос: 

15. Хареса ли ти в библиотеката? 

общо много ми 
хареса 

хареса ми 
не ми 
хареса 

изобщо не 
ми хареса 

българин 48,7% 42,0% 7,6% 1,7% 100,0% 

българо-мохамеданин 66,7% - 33,3% - 100,0% 

турчин 54,5% 36,4% 9,1% - 100,0% 

ром 9,1% 63,6% 27,3% - 100,0% 

 
 

5. Възраст: 

15. Хареса ли ти в библиотеката? 

общо много ми 
хареса 

хареса ми 
не ми 
хареса 

изобщо не 
ми хареса 

7 16,7% 75,0% 8,3% - 100,0% 

8 48,6% 43,2% 8,1% - 100,0% 

9 46,2% 38,5% 15,4% - 100,0% 

10 51,2% 37,2% 7,0% 4,7% 100,0% 

 
 

9. Ползваш ли 
компютър? 

15. Хареса ли ти в библиотеката? 

общо много ми 
хареса 

хареса ми 
не ми 
хареса 

изобщо не 
ми хареса 

да 46,7% 40,2% 11,5% 1,6% 100,0% 

не 42,9% 57,1% - - 100,0% 
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16. Хареса ли ти библиотекарят/ библиотекарката? 
База: 145 

 

1. Пол: 

16. Хареса ли ти библиотекарят/ библиотекарката? 

общо много ми 
хареса 

хареса ми 
не ми 
хареса 

изобщо не 
ми хареса 

мъж 33,8% 50,7% 12,7% 2,8% 100,0% 

жена 49,3% 45,3% 5,3% - 100,0% 

 
 

2. Тип населено място: 

16. Хареса ли ти библиотекарят/ библиотекарката? 

общо много ми 
хареса 

хареса ми 
не ми 
хареса 

изобщо не 
ми хареса 

София 22,2% 55,6% 22,2% - 100,0% 

областен град 44,2% 44,2% 7,7% 3,8% 100,0% 

друг град 42,4% 51,5% 6,1% - 100,0% 

село 42,3% 48,1% 9,6% - 100,0% 

 
 

4. Етнос: 

16. Хареса ли ти библиотекарят/ библиотекарката? 

общо много ми 
хареса 

хареса ми 
не ми 
хареса 

изобщо не 
ми хареса 

българин 46,3% 44,6% 7,4% 1,7% 100,0% 

българо-мохамеданин 33,3% 66,7% - - 100,0% 

турчин 36,4% 54,5% 9,1% - 100,0% 

ром 9,1% 63,6% 27,3% - 100,0% 

 
 

5. Възраст: 

16. Хареса ли ти библиотекарят/ библиотекарката? 

общо много ми 
хареса 

хареса ми 
не ми 
хареса 

изобщо не 
ми хареса 

7 16,7% 75,0% 8,3% - 100,0% 

8 42,1% 55,3% - 2,6% 100,0% 

9 45,3% 37,7% 17,0% - 100,0% 

10 44,2% 46,5% 7,0% 2,3% 100,0% 

 
 

9. Ползваш ли 
компютър? 

16. Хареса ли ти библиотекарят/ библиотекарката? 

общо много ми 
хареса 

хареса ми 
не ми 
хареса 

изобщо не 
ми хареса 

да 42,4% 45,6% 10,4% 1,6% 100,0% 

не 38,1% 61,9% - - 100,0% 
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17. Обикновено с кого ходиш в библиотеката? 
База: 145 

 

1. Пол: 

17. Обикновено с кого ходиш в библиотеката? 

сам/а 
с мама или 

татко 
с баба или 

дядо 
с брат или 

сестра 
с приятели 

мъж 50,1% 18,6% 11,1% 8,1% 34,4% 

жена 46,4% 20,7% 9,6% 14,1% 40,9% 

 
 

2. Тип населено място: 

17. Обикновено с кого ходиш в библиотеката? 

сам/а 
с мама или 

татко 
с баба или 

дядо 
с брат или 

сестра 
с приятели 

София 11,2% 44,7% 11,2% 33,5% 44,1% 

областен град 49,0% 20,4% 14,3% 8,2% 30,6% 

друг град 42,1% 32,2% 12,9% 9,5% 22,6% 

село 58,4% 6,1% 4,5% 11,1% 53,8% 

 
 

4. Етнос: 

17. Обикновено с кого ходиш в библиотеката? 

сам/а 
с мама или 

татко 
с баба или 

дядо 
с брат или 

сестра 
с приятели 

българин 48,6% 22,9% 12,5% 9,4% 37,4% 

българо-мохамеданин 73,0% 0,0% 0,0% 27,0% 27,0% 

турчин 65,0% 0,0% 0,0% 0,0% 35,0% 

ром 20,3% 9,4% 0,0% 37,2% 48,1% 

 
 

5. Възраст: 

17. Обикновено с кого ходиш в библиотеката? 

сам/а 
с мама или 

татко 
с баба или 

дядо 
с брат или 

сестра 
с приятели 

7 6,8% 51,8% 25,8% 8,8% 15,6% 

8 47,0% 22,4% 2,8% 13,4% 27,7% 

9 47,6% 16,6% 12,3% 5,7% 45,8% 

10 61,6% 11,9% 10,1% 16,4% 43,4% 

 
 

9. Ползваш ли 
компютър? 

17. Обикновено с кого ходиш в библиотеката? 

сам/а 
с мама или 

татко 
с баба или 

дядо 
с брат или 

сестра 
с приятели 

да 50,2% 21,4% 10,4% 10,5% 36,9% 

не 37,2% 9,9% 9,7% 15,3% 43,2% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Възр. група 11-18 г.  

Процентни разпределения – 

сравнителни данни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички данни са в процент. 
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Въпросите, при които сумата от отговорите надхвърля 100%,  

са с възможност за посочване на повече от един отговор. 

1. Пол: 

 

  
Възр. гр. 
11-18 г. 

Възр. гр. 
7-10 г. 

Възр. гр. 
18+ 

база: 607 274 1 003 

мъж 51,3 51,4 47,8 

жена 48,7 48,6 52,2 

общо 100,0 100,0 100,0 
 
 

2. Тип населено място: 

 

  
Възр. гр. 
11-18 г. 

Възр. гр. 
7-10 г. 

Възр. гр. 
18+ 

база: 607 274 1 003 

София 14,8 17,4 15,4 

областен град 33,1 31,2 32,7 

друг град 23,1 23,2 22,7 

село 28,9 28,2 29,1 

общо 100,0 100,0 100,0 
 

 

3. Най-напред, би ли ми казал/а в кой клас си? 

 

  Процент 

база: 607 

трети 0,1 

четвърти 1,3 

пети 9,8 

шести 11,8 

седми 12,9 

осми 10,7 

девети 13,9 

десети 17,1 

единадесети 9,2 

дванадесети 10,0 

не уча 3,2 

общо 100,0 

 
 

4. А към коя етническа група принадлежиш? 

 

  
Възр. гр. 
11-18 г. 

Възр. гр. 
7-10 г. 

Възр. гр. 
18+ 

база: 607 274 1 000 

българин 79,7 79,7 84,8 

българо-мохамеданин 1,4 1,7 1,6 

турчин 7,8 7,8 5,4 
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ром 11,0 10,7 7,7 

друг етнос 0,1 - 0,5 

общо 100,0 100,0 100,0 

5. Би ли ми казал/а на колко години си в момента? 

 

  Процент 

база: 607 

11 9,4 

12 14,1 

13 11,0 

14 8,9 

15 16,2 

16 17,0 

17 12,5 

18 10,8 

общо 100,0 

 

 

6. Възрастова група: 

 

  Процент 

база: 607 

11-14 г. 43,4 

15-18 г. 56,6 

общо 100,0 

 

 

19. Би ли ми казал/а как прекарваш свободното си време? 

 

  
Възр. гр. 
11-18 г. 

Възр. гр. 
7-10 г. 

база: 604 273 

ползвам компютър, вкл.и в интернет 83,7 58,6 

гледам телевизия 82,9 87,5 

прекарвам време с приятели 81,1 75,0 

уча, пиша домашни, търся информация, свързана с 
училище 

65,4 73,8 

говоря по телефона, пиша sms-и на приятели 61,8 31,4 

спортувам 45,4 40,6 

уча чужди езици 43,5 30,9 

чета книги 37,3 46,6 

свиря на инструмент/ пея, рисувам 11,0 21,5 

друго 2,3 1,2 

общо 514,3 467,1 
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20. Кое от нещата, които изброи правиш най-често? 

 

  
Възр. гр. 
11-18 г. 

Възр. гр. 
7-10 г. 

база: 604 272 

ползвам компютър, вкл.и в интернет 35,2 14,6 

прекарвам време с приятели 24,5 19,5 

спортувам 14,8 12,5 

уча, пиша домашни, търся информация, свързана с 
училище 

10,0 21,5 

гледам телевизия 8,6 17,9 

говоря по телефона, пиша sms-и на приятели 2,2 0,4 

чета книги 2,0 6,6 

свиря на инструмент/ пея, рисувам 1,2 4,0 

уча чужди езици 0,8 1,1 

друго 0,7 2,0 

общо 100,0 100,0 

 

 

21. Приблизително колко често ползваш компютър? 

 

  Процент 

база: 607 

всеки ден, през целия ден 74,0 

няколко пъти седмично 14,2 

един път седмично 2,1 

няколко пъти месечно 0,7 

един път месечно 0,3 

по-рядко 0,7 

изобщо не ползвам компютър 8,0 

общо 100,0 

 

 

22. Ако трябва да оцениш уменията си за работа с компютър, без да влизаш в интернет, 
както ви оценяват в училище - по шестобалната система от слаб 2 до отличен 6, каква 
оценка би си поставил/а? 

 

  
Възр. гр. 
11-18 г. 

Възр. гр. 
18+ 

база: ползващи компютър 558 549 

слаба 1,8 6,2 

средна 10,1 21,5 

добра 36,0 38,6 

много добра 32,4 24,0 

отлична 19,7 9,7 

общо 100,0 100,0 

средна оценка 4,58 4,10 
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23. Колко често използваш компютър за следните дейности? 

 

база: ползващи компютър 

  често понякога никога общо база: 

писане на текст / домашно/ учене 45,7 37,2 17,1 100,0 541 

рисуване на компютър 15,6 19,6 64,8 100,0 491 

игра на компютърни игри 64,2 26,9 8,9 100,0 544 

програмиране 12,2 20,4 67,4 100,0 485 

 

 

24. Приблизително колко често ползваш интернет? 

 

  Процент 

база: ползващи компютър 558 

всеки ден, през целия ден 77,2 

няколко пъти седмично 16,6 

един път седмично 2,3 

няколко пъти месечно 1,1 

един път месечно 0,7 

по-рядко 1,0 

изобщо не ползвам интернет 1,2 

общо 100,0 

 

 

25. Ако трябва да оцениш уменията си за работа с интернет (търсене на информация, 
браузване, ползване на интернет приложения), както ви оценяват в училище - по 
шестобалната система от слаб 2 до отличен 6, каква оценка би си поставил/а? 

 

  Процент 

база: ползващи интернет 550 

слаба 1,5 

средна 8,6 

добра 29,5 

много добра 35,8 

отлична 24,7 

общо 100,0 

средна оценка 4,74 
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26. Къде (на кои места) използваш интернет? 

 

  Процент 

база: ползващи интернет 550 

вкъщи 90,4 

в училище 67,1 

при приятели, съседи 28,1 

интернет кафета, клубове 10,2 

обществени места с безплатен интернет 
(вкл.заведения, молове) 

5,7 

в обществена библиотека (различна от училищната) 5,1 

на раб.място на майка ми/баща ми 2,7 

другаде 0,6 

общо 209,9 

 

 

27. Къде използваш интернет най-често? 

 

  Процент 

база: ползващи интернет 550 

вкъщи 89,2 

в училище 6,7 

при приятели, съседи 2,0 

интернет кафета, клубове 1,5 

в обществена библиотека (различна от училищната) 0,4 

на раб.място на майка ми/ баща ми 0,3 

общо 100,0 

 

 

28. Колко често използваш компютър с интернет за следните дейности? 

 
база: ползващи интернет 

  често понякога никога общо база: 

браузване, изпращане и получаване на и-
мейли, sms-и и други 

55,4 28,3 16,3 100,0 506 

търсене на информация, свързана с 
училище - писане на домашни и подготовка 
на уроци 

51,0 37,1 11,8 100,0 523 

търсене на информация, свързана с 
кандидатсване в университет/ гимназия или 
търсене на работа 

20,2 22,1 57,7 100,0 478 

търсене на информация, свързана с 
хобитата ми и за забавление 

58,6 28,2 13,2 100,0 516 

ползване на Skype 82,5 11,8 5,7 100,0 532 

ползване на Facebook 71,9 14,6 13,5 100,0 513 

търсене на нови приятели 46,1 31,2 22,6 100,0 502 
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29. Какаво ти идва наум най-напред, когато чуеш думата "библиотека"? 

 

  Процент 

база: 607 

книги 62,8 

място за четене 15,0 

заемане и връщане на книги 10,4 

информация 9,1 

хранилище 5,1 

знание 4,9 

училище 4,6 

списания 3,5 

скучно място 2,7 

шкаф 2,3 

вестници 2,0 

работа с компютър 1,3 

библиотека 0,8 

да останеш сам 0,8 

художествена самодейност 0,7 

уют 0,7 

Архив 0,7 

прашни книги 0,7 

научно заведение 0,6 

съхраняване 0,4 

архаична сграда 0,3 

неприветливо помещение 0,3 

забавни игри 0,3 

библиотекари 0,2 

светилище 0,1 

писатели 0,1 

Емил от Льонеберя 0,1 

интернет 0,1 

на различни езици 0,1 

услуги 0,1 

ваканция 0,1 

ценни книги 0,1 

не знам/не мога да преценя 3,3 

общо 134,4 
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30. Кое от двете твърдения е по-вярно – първото или второто? 

 

  
Възр. гр. 
11-18 г. 

Възр. гр. 
18+ 

база: 584 973 

Библиотеката е популярно място за прекарване на 
времето 

33,6 53,5 

Библиотеката не е популярно място за прекарване на 
времето 

66,4 46,5 

общо 100,0 100,0 

база: 582 961 

Библиотеката е модерна 31,7 49,6 

Библиотеката е старомодна 68,3 50,4 

общо 100,0 100,0 

база: 586 968 

Библиотеката е място за комуникация с други хора и 
приятели 

36,8 47,7 

Библиотеката е място, в което да останеш сам 63,2 52,3 

общо 100,0 100,0 

база: 579 946 

Библиотеката е съвременно оборудвана 40,4 47,7 

Оборудването в библиотеката е остаряло 59,6 52,3 

общо 100,0 100,0 

база: 579 962 

Библиотеката е център на обществения живот 36,6 53,7 

Библиотеката не е център на обществения живот 63,4 46,3 

общо 100,0 100,0 

база: 582 960 

Библиотеката е предназначена за младите хора 47,9 62,9 

Библиотеката е предназначена за по-възрастните хора 52,1 37,1 

общо 100,0 100,0 

база: 585 960 

Библиотеката е забавно място за прекарване на времето 33,4 58,4 

Библиотеката е скучно място за прекарване на времето 66,6 41,6 

общо 100,0 100,0 

база: 583 959 

Атмосферата в библиотеката е уютна 60,7 77,9 

Атмосферата в библиотеката е неуютна 39,3 22,1 

общо 100,0 100,0 

база: 592 978 

Библиотеката е най-вече за учени и студенти 32,3 41,5 

Библиотеката е за всички 67,7 58,5 

общо 100,0 100,0 

база: 582 959 

Библиотеките предлагат множество услуги 36,1 51,0 

Библиотеките само дават книги или печатни публикации 
за заемане или четене на място 

63,9 49,0 

общо 100,0 100,0 
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31. Кое от двете твърдения е по-вярно – първото или второто? 
 

  
Възр. гр. 
11-18 г. 

Възр. гр. 
18+ 

база: 589 967 

Библиотекарите помагат много на посетителите 81,7 87,0 

Библиотекарите не помагат достатъчно на посетителите 18,3 13,0 

общо 100,0 100,0 

база: 585 964 

Библиотекарите са усмихнати и учтиви 82,8 86,3 

Библиотекарите са навъсени и неучтиви 17,2 13,7 

общо 100,0 100,0 

база: 579 962 

Библиотекарите обичат работата си 83,8 88,9 

Библиотекарите не обичат работата си 16,2 11,1 

общо 100,0 100,0 

база: 576 957 

Библиотекарите комуникират активно с посетителите 73,3 84,2 

Библиотекарите не комуникират активно с посетителите 26,7 15,8 

общо 100,0 100,0 

база: 584 963 

От библиотекарите може да се научи много 76,5 82,7 

От библиотекарите може да се научи сравнително малко 23,5 17,3 

общо 100,0 100,0 

база: 580 958 

Да си библиотекар е призвание 60,8 78,4 

Да си библиотекар е просто работа 39,2 21,6 

общо 100,0 100,0 

база: 574 957 

Обществената роля на библиотекаря е важна 74,3 84,6 

Обществената роля на библиотекаря е маловажна 25,7 15,4 

общо 100,0 100,0 

 
 
32. Посещавал/а ли си някога обществена библиотека? 
 

  
Възр. гр. 
11-18 г. 

Възр. гр.  
7-10 г. 

база: 607 274 

да 69,1 53,2 

не 30,9 46,8 

общо 100,0 100,0 
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33. Защо не посещаваш обществените библиотеки? 

 

  
Възр. гр. 
11-18 г. 

Възр. гр. 
18+ 

база: посочили, че никога не са посещавали общ. 
библиотека 

188 318 

нямам нужда 59,4 67,9 

няма интересни книги и списания 10,3 5,7 

не знам къде се намира 6,8 2,5 

библиотеката е далече или мястото не е удобно 3,6 4,2 

друго 8,6 7,7 

не зная/ неотговорил 11,3 12,0 

общо 100,0 100,0 

 
 
34. Кога за последен път беше в обществена библиотека? 
 

  
Възр. гр. 
11-18 г. 

Възр. гр.  
7-10 г. 

база: посещавали общ.библиотека 418 146 

миналата седмица 21,6 23,6 

във времето след 15 септември (първия учебен ден) 17,3 30,5 

през лятото 40,1 39,0 

по друго време 21,1 6,9 

общо 100,0 100,0 

 
 
35. Хареса ли ти в библиотеката? 
 

  
Възр. гр. 
11-18 г. 

Възр. гр.  
7-10 г. 

база: посещавали общ.библиотека 419 145 

много ми хареса 20,9 46,0 

хареса ми 57,3 42,4 

не ми хареса 17,5 10,0 

изобщо не ми хареса 4,3 1,7 

общо 100,0 100,0 

 
 
36. Хареса ли ти библиотекарят/ библиотекарката? 
 

  
Възр. гр. 
11-18 г. 

Възр. гр.  
7-10 г. 

база: посещавали общ.библиотека 419 146 

много ми хареса 30,0 41,8 

хареса ми 52,7 47,9 

не ми хареса 13,7 8,9 

изобщо не ми хареса 3,6 1,4 

общо 100,0 100,0 

 



 стр. 208 
ЕСТАТ  www.estatbg.com 

 

37. Обикновено какво правиш в библиотеката? 
 

  
Възр. гр. 
11-18 г. 

Възр. гр.  
7-10 г. 

база: посещавали общ.библиотека 414 144 

взимам си книги за вкъщи 82,6 84,3 

уча, пиша домашни, търся инфо., свързана с училище 28,2 17,0 

чета списания и книги намясто в читалните на 
библиотеката 

27,7 18,7 

участвам в събития, организирани от библиотеката – 
изложби, срещи с писатели, артист. работилници и др. 

10,9 7,9 

играя компютърни игри 6,2 8,3 

ползвам безплатен интернет 6,0 5,5 

ползвам Skype 5,9 2,8 

ползвам Facebook 4,4 2,2 

пиша на компютър 4,4 2,2 

изпращам и получавам и-мейли и съобщения 2,7 1,0 

прекарвам свободното си време (напр., докато чакам 
автобус) 

2,6 1,6 

играя настолни игри (шах, табла и т.н.) 2,4 3,3 

друго 1,1 4,8 

общо 185,3 159,6 

 
38. Смяташ ли, че имаш нужда от повече информация за това какво можеш да правиш в 
една обществена библиотека? 
 

  
Възр. гр. 
11-18 г. 

Възр. гр. 
18+ 

база: 604 1 003 

категорично да 15,7 9,1 

по-скоро да 34,1 24,2 

по-скоро не 33,6 26,2 

категорично не 16,6 30,8 

не знам/ не мога да преценя - 9,7 

общо 100,0 100,0 

 
39. Ако в библиотеката ти предложат да участваш в курсове или да получиш консултация, 
кои от следните теми ще ти бъдат по-интересни? 
 

  Процент 

база: 607 

как да пиша домашни и да развивам теми по-добре 43,4 

как да подготвя презентация 31,5 

как да търся информация в интернет 31,1 

как да намирам информация в бази данни и в 
електронните каталози на библиотеката 

27,2 

как да използвам по-добре възможностите на MS Word и 
MS Excel 

26,0 

друго 1,7 

не се интересувам от тези теми 17,1 

не зная/ трудно ми е да кажа 11,8 

общо 189,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Възр. група 11-18 г.  

Профили по основни характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички данни са в процент. 

Данните се четат по ред. 
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21. Ползваш ли компютър? 
База: 606 

 

1. Пол: 
21. Ползваш ли компютър? 

общо 
ползвам не ползвам 

мъж 92,3% 7,7% 100,0% 

жена 91,9% 8,1% 100,0% 

 
 

2. Тип населено място: 
21. Ползваш ли компютър? 

общо 
ползвам не ползвам 

София 98,9% 1,1% 100,0% 

областен град 93,0% 7,0% 100,0% 

друг град 85,1% 14,9% 100,0% 

село 92,6% 7,4% 100,0% 

 
 

  
4. Етнос: 

21. Ползваш ли компютър? 
общо 

ползвам не ползвам 

българин 96,9% 3,1% 100,0% 

българо-мохамеданин 88,9% 11,1% 100,0% 

турчин 81,3% 18,8% 100,0% 

ром 64,2% 35,8% 100,0% 

друг етнос - 100,0% 100,0% 

 
 

5. Възрастова група: 
21. Ползваш ли компютър? 

общо 
ползвам не ползвам 

11-14 г. 89,4% 10,6% 100,0% 

15-18 г. 94,2% 5,8% 100,0% 

 
 

32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 
библиотека? 

21. Ползваш ли компютър? 
общо 

ползвам не ползвам 

да 95,0% 5,0% 100,0% 

не 85,1% 14,9% 100,0% 

 
 
 

22. Ако трябва да оцениш уменията си за работа с компютър, без да влизаш в интернет, 
както ви оценяват в училище - по шестобалната система от слаб 2 до отличен 6, каква 

оценка би си поставил/а? 
 

1. Пол: Средна оценка База 

мъж 4,60 287 

жена 4,57 271 
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2. Тип населено място: Средна оценка База 

София 4,08 89 

областен град 4,80 187 

друг град 4,58 120 

село 4,60 163 

 

4. Етнос: Средна оценка База 

българин 4,62 469 

българо-мохамеданин 4,81 8 

турчин 4,58 39 

ром 4,06 43 

 
 

5. Възрастова група: Средна оценка База 

11-14 г. 4,48 235 

15-18 г. 4,65 323 

 
 

21. Приблизително колко често 
ползваш компютър? 

Средна оценка База 

активни ползватели (всеки ден или 
през ден) 

4,62 535 

неактивни ползватели (веднъж 
седмично и по-рядко) 

3,69 23 

 
 

24. Приблизително колко често 
ползваш интернет? 

Средна оценка База 

активни ползватели (всеки ден, през 
целия ден) 

4,69 431 

неактивни ползватели (през ден и по-
рядко) 

4,20 121 

не ползващи интернет изобщо 4,06 7 

 
 

32. Посещавал/а ли си някога 
обществена библиотека? 

Средна оценка База 

да 4,66 398 

не 4,38 160 

 
 

23.1. Колко често използваш компютър за писане на текст / домашно/ учене? 
База: 540 

 

1. Пол: 

23.1. Колко често използваш 
компютър за писане на текст/ 

домашно/ учене? общо 

често понякога никога 

мъж 39,6% 37,4% 23,0% 100,0% 

жена 52,3% 37,0% 10,7% 100,0% 

 
 
 



 стр. 212 
ЕСТАТ  www.estatbg.com 

 

2. Тип населено място: 

23.1. Колко често използваш 
компютър за писане на текст/ 

домашно/ учене? общо 

често понякога никога 

София 32,9% 43,9% 23,2% 100,0% 

областен град 48,9% 36,8% 14,3% 100,0% 

друг град 50,0% 35,3% 14,7% 100,0% 

село 45,3% 35,8% 18,9% 100,0% 

 
 

4. Етнос: 

23.1. Колко често използваш 
компютър за писане на текст/ 

домашно/ учене? общо 

често понякога никога 

българин 44,1% 39,3% 16,7% 100,0% 

българо-мохамеданин 50,0% 50,0% - 100,0% 

турчин 64,9% 27,0% 8,1% 100,0% 

ром 45,0% 20,0% 35,0% 100,0% 

 
 

5. Възрастова група: 

23.1. Колко често използваш 
компютър за писане на текст/ 

домашно/ учене? общо 

често понякога никога 

11-14 г. 44,6% 32,1% 23,2% 100,0% 

15-18 г. 46,2% 40,8% 13,0% 100,0% 

 
 

21. Приблизително 
колко често ползваш 
компютър? 

23.1. Колко често използваш 
компютър за писане на текст/ 

домашно/ учене? общо 

често понякога никога 

активни ползватели 
(всеки ден или през 
ден) 

46,3% 37,7% 16,0% 100,0% 

неактивни ползватели 
(веднъж седмично и по-
рядко) 

28,6% 23,8% 47,6% 100,0% 

 
 

24. Ползваш ли 
интернет? 

23.1. Колко често използваш 
компютър за писане на текст/ 

домашно/ учене? общо 

често понякога никога 

ползвам 45,9% 37,1% 17,0% 100,0% 

не ползвам 28,6% 42,9% 28,6% 100,0% 

 
 

32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 
библиотека? 

23.1. Колко често използваш 
компютър за писане на текст/ 

домашно/ учене? общо 

често понякога никога 

да 50,9% 35,2% 13,9% 100,0% 

не 32,2% 42,1% 25,7% 100,0% 
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23.2. Колко често използваш компютър за рисуване? 
База: 490 

 

1. Пол: 

23.2. Колко често използваш 
компютър за рисуване? общо 

често понякога никога 

мъж 13,7% 18,1% 68,3% 100,0% 

жена 17,4% 21,2% 61,4% 100,0% 

 

2. Тип населено място: 

23.2. Колко често използваш 
компютър за рисуване? общо 

често понякога никога 

София 14,6% 20,7% 64,6% 100,0% 

областен град 16,8% 20,5% 62,7% 100,0% 

друг град 16,2% 18,9% 64,9% 100,0% 

село 14,4% 18,7% 66,9% 100,0% 

 

4. Етнос: 

23.2. Колко често използваш 
компютър за рисуване? общо 

често понякога никога 

българин 15,7% 19,3% 65,1% 100,0% 

българо-мохамеданин - 28,6% 71,4% 100,0% 

турчин 12,5% 9,4% 78,1% 100,0% 

ром 19,4% 30,6% 50,0% 100,0% 

 

5. Възрастова група: 

23.2. Колко често използваш 
компютър за рисуване? общо 

често понякога никога 

11-14 г. 17,1% 24,1% 58,8% 100,0% 

15-18 г. 14,7% 16,7% 68,6% 100,0% 

 

21. Приблизително 
колко често ползваш 
компютър? 

23.2. Колко често използваш 
компютър за рисуване? общо 

често понякога никога 

активни ползватели 
(всеки ден или през 
ден) 

15,6% 19,7% 64,7% 100,0% 

неактивни ползватели 
(веднъж седмично и по-
рядко) 

11,8% 17,6% 70,6% 100,0% 

 

24. Ползваш ли 
интернет? 

23.2. Колко често използваш 
компютър за рисуване? общо 

често понякога никога 

ползвам 15,5% 19,6% 64,9% 100,0% 

не ползвам 28,6% 14,3% 57,1% 100,0% 

 

32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 
библиотека? 

23.2. Колко често използваш 
компютър за рисуване? общо 

често понякога никога 

да 15,7% 20,2% 64,1% 100,0% 

не 15,1% 18,0% 66,9% 100,0% 
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23.3. Колко често използваш компютър за игри? 
База: 544 

 

1. Пол: 

23.3. Колко често използваш 
компютър за игри? общо 

често понякога никога 

мъж 76,1% 19,3% 4,6% 100,0% 

жена 51,9% 34,8% 13,3% 100,0% 

 

2. Тип населено място: 

23.3. Колко често използваш 
компютър за игри? общо 

често понякога никога 

София 60,5% 31,4% 8,1% 100,0% 

областен град 65,2% 22,1% 12,7% 100,0% 

друг град 58,5% 32,2% 9,3% 100,0% 

село 70,0% 25,6% 4,4% 100,0% 

 

4. Етнос: 

23.3. Колко често използваш 
компютър за игри? общо 

често понякога никога 

българин 65,4% 25,7% 9,0% 100,0% 

българо-мохамеданин 62,5% 12,5% 25,0% 100,0% 

турчин 51,3% 35,9% 12,8% 100,0% 

ром 64,3% 35,7% 0,0% 100,0% 

 

5. Възрастова група: 

23.3. Колко често използваш 
компютър за игри? общо 

често понякога никога 

11-14 г. 75,3% 19,8% 4,8% 100,0% 

15-18 г. 56,5% 31,9% 11,7% 100,0% 

 

21. Приблизително 
колко често ползваш 
компютър? 

23.3. Колко често използваш 
компютър за игри? общо 

често понякога никога 

активни ползватели 
(всеки ден или през 
ден) 

64,5% 26,7% 8,8% 100,0% 

неактивни ползватели 
(веднъж седмично и 
по-рядко) 

59,1% 31,8% 9,1% 100,0% 

 

24. Ползваш ли 
интернет? 

23.3. Колко често използваш 
компютър за игри? общо 

често понякога никога 

ползвам 64,3% 26,8% 8,9% 100,0% 

не ползвам 66,7% 33,3% 0,0% 100,0% 

 

32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 
библиотека? 

23.3. Колко често използваш 
компютър за игри? общо 

често понякога никога 

да 62,6% 27,7% 9,7% 100,0% 

не 68,2% 24,7% 7,1% 100,0% 
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23.4. Колко често използваш компютър за програмиране? 
База: 484 

 

1. Пол: 

23.4. Колко често използваш 
компютър за програмиране? общо 

често понякога никога 

мъж 13,0% 18,6% 68,4% 100,0% 

жена 11,3% 22,6% 66,1% 100,0% 

 

2. Тип населено място: 

23.4. Колко често използваш 
компютър за програмиране? общо 

често понякога никога 

София 3,8% 10,1% 86,1% 100,0% 

областен град 16,9% 27,5% 55,6% 100,0% 

друг град 12,4% 13,3% 74,3% 100,0% 

село 11,9% 23,9% 64,2% 100,0% 

 

4. Етнос: 

23.4. Колко често използваш 
компютър за програмиране? общо 

често понякога никога 

българин 12,6% 20,1% 67,2% 100,0% 

българо-мохамеданин 12,5% 37,5% 50,0% 100,0% 

турчин 20,0% 16,7% 63,3% 100,0% 

ром - 22,9% 77,1% 100,0% 

 

5. Възрастова група: 

23.4. Колко често използваш 
компютър за програмиране? общо 

често понякога никога 

11-14 г. 6,3% 15,6% 78,1% 100,0% 

15-18 г. 16,4% 23,5% 60,1% 100,0% 

 

21. Приблизително 
колко често ползваш 
компютър? 

23.4. Колко често използваш 
компютър за програмиране? общо 

често понякога никога 

активни ползватели 
(всеки ден или през 
ден) 

12,4% 20,9% 66,7% 100,0% 

неактивни ползватели 
(веднъж седмично и 
по-рядко) 

5,9% 5,9% 88,2% 100,0% 

 

24. Ползваш ли 
интернет? 

23.4. Колко често използваш 
компютър за програмиране? общо 

често понякога никога 

ползвам 12,3% 20,7% 66,9% 100,0% 

не ползвам - - 100,0% 100,0% 

 

32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 
библиотека? 

23.4. Колко често използваш 
компютър за програмиране? общо 

често понякога никога 

да 14,1% 22,8% 63,1% 100,0% 

не 7,2% 14,5% 78,3% 100,0% 

 



 стр. 216 
ЕСТАТ  www.estatbg.com 

 

24. Ползваш ли интернет? 
 

База: 558 

1. Пол: 
24. Ползваш ли интернет? 

общо 
ползвам не ползвам 

мъж 99,0% 1,0% 100,0% 

жена 98,9% 1,1% 100,0% 

 
 

2. Тип населено място: 
24. Ползваш ли интернет? 

общо 
ползвам не ползвам 

София 100,0% - 100,0% 

областен град 99,5% 0,5% 100,0% 

друг град 100,0% - 100,0% 

село 96,3% 3,7% 100,0% 

 
 

4. Етнос: 
24. Ползваш ли интернет? 

общо 
ползвам не ползвам 

българин 99,1% 0,9% 100,0% 

българо-мохамеданин 100,0% - 100,0% 

турчин 100,0% 0,0% 100,0% 

ром 93,0% 7,0% 100,0% 

 
 

5. Възрастова група: 
24. Ползваш ли интернет? 

общо 
ползвам не ползвам 

11-14 г. 98,7% 1,3% 100,0% 

15-18 г. 99,1% 0,9% 100,0% 

 
 

21. Приблизително 
колко често ползваш 
компютър? 

24. Ползваш ли интернет? 
общо 

ползвам не ползвам 

активни ползватели 
(всеки ден или през 
ден) 

99,1% 0,9% 100,0% 

неактивни ползватели 
(веднъж седмично и по-
рядко) 

95,7% 4,3% 100,0% 

 
 

32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 
библиотека? 

24. Ползваш ли интернет? 
общо 

ползвам не ползвам 

да 98,5% 1,5% 100,0% 

не 99,4% 0,6% 100,0% 
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25. Ако трябва да оцениш уменията си за работа с интернет (търсене на информация, 
браузване, ползване на интернет приложения), както ви оценяват в училище - по 

шестобалната система от слаб 2 до отличен 6, каква оценка би си поставил/а? 
 
  

1. Пол: Средна оценка База 

мъж 4,74 282 

жена 4,73 267 

 
 

2. Тип населено място: Средна оценка База 

София 4,22 89 

областен град 5,04 186 

друг град 4,69 120 

село 4,70 155 

 
 

4. Етнос: Средна оценка База 

българин 4,79 463 

българо-мохамеданин 4,54 8 

турчин 4,71 38 

ром 4,15 40 

 
 

5. Възрастова група: Средна оценка База 

11-14 г. 4,56 232 

15-18 г. 4,86 318 

 
 

21. Приблизително колко често 
ползваш компютър? 

Средна оценка База 

активни ползватели (всеки ден или 
през ден) 

4,77 528 

неактивни ползватели (веднъж 
седмично и по-рядко) 

3,90 22 

 
 

24. Приблизително колко често 
ползваш интернет? 

Средна оценка База 

активни ползватели (всеки ден, през 
целия ден) 

4,84 429 

неактивни ползватели (през ден и по-
рядко) 

4,35 121 

 
 

32. Посещавал/а ли си някога 
обществена библиотека? 

Средна оценка База 

да 4,83 391 

не 4,50 159 

общо 4,74 550 
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28.1. Колко често използваш компютър с интернет за браузване, 
изпращане и получаване на и-мейли, sms-и и други? 

База: 505 
 

1. Пол: 

28.1. Колко често използваш 
компютър с интернет за браузване, 

изпращане и получаване на и-мейли, 
sms-и и други? 

общо 

често понякога никога 

мъж 54,2% 27,7% 18,2% 100,0% 

жена 56,8% 28,8% 14,4% 100,0% 

 
 

2. Тип населено място: 

28.1. Колко често използваш 
компютър с интернет за браузване, 

изпращане и получаване на и-мейли, 
sms-и и други? 

общо 

често понякога никога 

София 50,0% 42,5% 7,5% 100,0% 

областен град 63,5% 24,2% 12,4% 100,0% 

друг град 54,6% 25,9% 19,4% 100,0% 

село 48,9% 27,3% 23,7% 100,0% 

 
 

4. Етнос: 

28.1. Колко често използваш 
компютър с интернет за браузване, 

изпращане и получаване на и-мейли, 
sms-и и други? 

общо 

често понякога никога 

българин 55,6% 31,0% 13,3% 100,0% 

българо-мохамеданин 62,5% 25,0% 12,5% 100,0% 

турчин 64,3% 7,1% 28,6% 100,0% 

ром 45,7% 11,4% 42,9% 100,0% 

 
 

5. Възрастова група: 

28.1. Колко често използваш 
компютър с интернет за браузване, 

изпращане и получаване на и-мейли, 
sms-и и други? 

общо 

често понякога никога 

11-14 г. 50,0% 26,0% 24,0% 100,0% 

15-18 г. 59,3% 30,0% 10,8% 100,0% 

 
 

21. Приблизително 
колко често ползваш 
компютър? 

28.1. Колко често използваш 
компютър с интернет за браузване, 

изпращане и получаване на и-мейли, 
sms-и и други? 

общо 

често понякога никога 

активни ползватели 
(всеки ден или през 
ден) 

56,6% 28,5% 15,0% 100,0% 

неактивни ползватели 
(веднъж седмично и по-
рядко) 

21,1% 26,3% 52,6% 100,0% 
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24. Приблизително 
колко често ползваш 
интернет? 

28.1. Колко често използваш 
компютър с интернет за браузване, 

изпращане и получаване на и-мейли, 
sms-и и други? 

общо 

често понякога никога 

активни ползватели 
(всеки ден, през целия 
ден) 

60,1% 28,7% 11,2% 100,0% 

неактивни ползватели 
(през ден и по-рядко) 

37,1% 26,7% 36,2% 100,0% 

 

32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 
библиотека? 

28.1. Колко често използваш 
компютър с интернет за браузване, 

изпращане и получаване на и-мейли, 
sms-и и други? 

общо 

често понякога никога 

да 59,1% 25,3% 15,6% 100,0% 

не 46,3% 35,4% 18,4% 100,0% 

 
 
28.2. Колко често използваш компютър с интернет за търсене на информация, свързана с 

училище - писане на домашни и подготовка на уроци? 
База: 523 

 

1. Пол: 

28.2. Колко често използваш 
компютър с интернет за търсене на 
информация, свързана с училище - 
писане на домашни и подготовка на 

уроци? 

общо 

често понякога никога 

мъж 45,9% 37,3% 16,8% 100,0% 

жена 56,3% 37,1% 6,6% 100,0% 

 

2. Тип населено място: 

28.2. Колко често използваш 
компютър с интернет за търсене на 
информация, свързана с училище - 
писане на домашни и подготовка на 

уроци? 

общо 

често понякога никога 

София 32,5% 54,2% 13,3% 100,0% 

областен град 61,7% 30,0% 8,3% 100,0% 

друг град 59,6% 30,7% 9,6% 100,0% 

село 41,9% 41,2% 16,9% 100,0% 

 

4. Етнос: 

28.2. Колко често използваш 
компютър с интернет за търсене на 
информация, свързана с училище - 
писане на домашни и подготовка на 

уроци? 

общо 

често понякога никога - 

българин 51,7% 38,5% 9,8% 100,0% 

българо-мохамеданин 50,0% 50,0% - 100,0% 

турчин 48,5% 39,4% 12,1% 100,0% 

ром 42,4% 15,2% 42,4% 100,0% 
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5. Възрастова група: 

28.2. Колко често използваш 
компютър с интернет за търсене на 
информация, свързана с училище - 
писане на домашни и подготовка на 

уроци? 

общо 

често понякога никога 

11-14 г. 48,6% 35,5% 15,9% 100,0% 

15-18 г. 52,8% 38,2% 9,1% 100,0% 

 

21. Приблизително 
колко често ползваш 
компютър? 

28.2. Колко често използваш 
компютър с интернет за търсене на 
информация, свързана с училище - 
писане на домашни и подготовка на 

уроци? 

общо 

често понякога никога 

активни ползватели 
(всеки ден или през 
ден) 

52,0% 37,7% 10,3% 100,0% 

неактивни ползватели 
(веднъж седмично и по-
рядко) 

25,0% 25,0% 50,0% 100,0% 

 

24. Приблизително 
колко често ползваш 
интернет? 

28.2. Колко често използваш 
компютър с интернет за търсене на 
информация, свързана с училище - 
писане на домашни и подготовка на 

уроци? 

общо 

често понякога никога 

активни ползватели 
(всеки ден, през целия 
ден) 

53,1% 37,9% 9,0% 100,0% 

неактивни ползватели 
(през ден и по-рядко) 

44,2% 34,5% 21,2% 100,0% 

 

32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 
библиотека? 

28.2. Колко често използваш 
компютър с интернет за търсене на 
информация, свързана с училище - 
писане на домашни и подготовка на 

уроци? 

общо 

често понякога никога 

да 54,8% 34,4% 10,8% 100,0% 

не 41,1% 44,5% 14,4% 100,0% 

 
28.3. Колко често използваш компютър с интернет за търсене на информация, свързана с 

кандидатсване в университет/ гимназия или търсене на работа? 
База: 478 

 

1. Пол: 

28.3. Колко често използваш 
компютър с интернет за търсене на 

информация, свързана с 
кандидатсване в университет/ 

гимназия или търсене на работа? 

общо 

често понякога никога 

мъж 15,6% 20,5% 63,9% 100,0% 

жена 25,1% 23,8% 51,1% 100,0% 
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2. Тип населено място: 

28.3. Колко често използваш 
компютър с интернет за търсене на 

информация, свързана с 
кандидатсване в университет/ 

гимназия или търсене на работа? 

общо 

често понякога никога 

София 15,4% 44,9% 39,7% 100,0% 

областен град 29,9% 18,9% 51,2% 100,0% 

друг град 25,2% 20,4% 54,4% 100,0% 

село 7,5% 14,2% 78,4% 100,0% 

 

4. Етнос: 

28.3. Колко често използваш 
компютър с интернет за търсене на 

информация, свързана с 
кандидатсване в университет/ 

гимназия или търсене на работа? 

общо 

често понякога никога 

българин 21,3% 24,0% 54,7% 100,0% 

българо-мохамеданин - - 100,0% 100,0% 

турчин 18,8% 12,5% 68,8% 100,0% 

ром 9,4% 12,5% 78,1% 100,0% 

 

5. Възрастова група: 
  

28.3. Колко често използваш 
компютър с интернет за търсене на 

информация, свързана с 
кандидатсване в университет/ 

гимназия или търсене на работа? 

общо 

често понякога никога 

11-14 г. 12,4% 13,5% 74,1% 100,0% 

15-18 г. 25,2% 27,6% 47,3% 100,0% 

 

21. Приблизително 
колко често ползваш 
компютър? 

28.3. Колко често използваш 
компютър с интернет за търсене на 

информация, свързана с 
кандидатсване в университет/ 

гимназия или търсене на работа? 

общо 

често понякога никога 

активни ползватели 
(всеки ден или през 
ден) 

20,1% 22,9% 56,9% 100,0% 

неактивни ползватели 
(веднъж седмично и по-
рядко) 

18,8% - 81,3% 100,0% 

 

24. Приблизително 
колко често ползваш 
интернет? 

28.3. Колко често използваш 
компютър с интернет за търсене на 

информация, свързана с 
кандидатсване в университет/ 

гимназия или търсене на работа? 

общо 

често понякога никога 

всеки ден, през целия 
ден 

20,8% 25,1% 54,1% 100,0% 

през ден и по-рядко 18,3% 11,5% 70,2% 100,0% 
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32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 
библиотека? 

28.3. Колко често използваш 
компютър с интернет за търсене на 

информация, свързана с 
кандидатсване в университет/ 

гимназия или търсене на работа? 

общо 

често понякога никога 

да 22,8% 21,3% 55,8% 100,0% 

не 14,0% 23,5% 62,5% 100,0% 

 
 
28.4. Колко често използваш компютър с интернет за търсене на информация, свързана с 

хобитата ми и за забавление? 
База: 516 

 

1. Пол: 

28.4. Колко често използваш 
компютър с интернет за търсене на 

информация, свързана с хобитата ми 
и за забавление? 

общо 

често понякога никога 

мъж 57,3% 27,7% 15,0% 100,0% 

жена 59,8% 28,5% 11,6% 100,0% 

 
 

2. Тип населено място: 

28.4. Колко често използваш 
компютър с интернет за търсене на 

информация, свързана с хобитата ми 
и за забавление? 

общо 

често понякога никога 

София 58,6% 35,6% 5,7% 100,0% 

областен град 61,0% 23,7% 15,3% 100,0% 

друг град 57,5% 30,2% 12,3% 100,0% 

село 56,5% 27,2% 16,3% 100,0% 

 
 

4. Етнос: 

28.4. Колко често използваш 
компютър с интернет за търсене на 

информация, свързана с хобитата ми 
и за забавление? 

общо 

често понякога никога - 

българин 59,4% 28,5% 12,1% 100,0% 

българо-мохамеданин 75,0% - 25,0% 100,0% 

турчин 39,4% 36,4% 24,2% 100,0% 

ром 62,2% 24,3% 13,5% 100,0% 

 
 

5. Възрастова група: 

28.4. Колко често използваш 
компютър с интернет за търсене на 

информация, свързана с хобитата ми 
и за забавление? 

общо 

често понякога никога 

11-14 г. 51,4% 30,2% 18,4% 100,0% 

15-18 г. 63,7% 26,7% 9,6% 100,0% 
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21. Приблизително 
колко често ползваш 
компютър? 

28.4. Колко често използваш 
компютър с интернет за търсене на 

информация, свързана с хобитата ми 
и за забавление? 

общо 

често понякога никога 

всеки ден или през ден 58,6% 28,4% 13,0% 100,0% 

веднъж седмично и по-
рядко 

55,6% 22,2% 22,2% 100,0% 

 

24. Приблизително 
колко често ползваш 
интернет? 

28.4. Колко често използваш 
компютър с интернет за търсене на 

информация, свързана с хобитата ми 
и за забавление? 

общо 

често понякога никога 

всеки ден, през целия 
ден 

63,7% 25,4% 10,9% 100,0% 

през ден и по-рядко 40,2% 38,4% 21,4% 100,0% 

 

32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 
библиотека? 

28.4. Колко често използваш 
компютър с интернет за търсене на 

информация, свързана с хобитата ми 
и за забавление? 

общо 

често понякога никога 

да 61,2% 26,0% 12,7% 100,0% 

не 52,0% 33,8% 14,2% 100,0% 

 
 

28.5. Колко често използваш компютър с интернет за ползване на Skype? 
База: 531 

 

1. Пол: 

28.5. Колко често използваш 
компютър с интернет за ползване на 

Skype? общо 

често понякога никога 

мъж 80,7% 11,7% 7,7% 100,0% 

жена 84,8% 11,7% 3,5% 100,0% 

 

2. Тип населено място: 

28.5. Колко често използваш 
компютър с интернет за ползване на 

Skype? общо 

често понякога никога 

София 82,4% 17,6% - 100,0% 

областен град 88,0% 7,6% 4,3% 100,0% 

друг град 82,6% 10,4% 7,0% 100,0% 

село 75,2% 15,4% 9,4% 100,0% 

 

4. Етнос: 

28.5. Колко често използваш 
компютър с интернет за ползване на 

Skype? общо 

често понякога никога 

българин 84,5% 10,8% 4,6% 100,0% 

българо-мохамеданин 83,3% 16,7% - 100,0% 

турчин 78,9% 13,2% 7,9% 100,0% 

ром 62,9% 20,0% 17,1% 100,0% 
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5. Възрастова група: 

28.5. Колко често използваш 
компютър с интернет за ползване на 

Skype? общо 

често понякога никога 

11-14 г. 75,7% 15,8% 8,6% 100,0% 

15-18 г. 87,4% 9,1% 3,6% 100,0% 

 

21. Приблизително 
колко често ползваш 
компютър? 

28.5. Колко често използваш 
компютър с интернет за ползване на 

Skype? общо 

често понякога никога 

активни ползватели 
(всеки ден или през 
ден) 

83,8% 11,3% 4,9% 100,0% 

неактивни ползватели 
(веднъж седмично и по-
рядко) 

50,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

 

24. Приблизително 
колко често ползваш 
интернет? 

28.5. Колко често използваш 
компютър с интернет за ползване на 

Skype? общо 

често понякога никога 

активни ползватели 
(всеки ден, през целия 
ден) 

87,9% 9,3% 2,9% 100,0% 

неактивни ползватели 
(през ден и по-рядко) 

61,9% 21,2% 16,8% 100,0% 

 

32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 
библиотека? 

28.5. Колко често използваш 
компютър с интернет за ползване на 

Skype? общо 

често понякога никога 

да 82,9% 10,5% 6,6% 100,0% 

не 81,6% 15,1% 3,3% 100,0% 

 
 

28.6. Колко често използваш компютър с интернет за ползване на Facebook? 
База: 512 

 

1. Пол: 

28.6. Колко често използваш 
компютър с интернет за ползване на 

Facebook? общо 

често понякога никога 

мъж 65,4% 16,0% 18,6% 100,0% 

жена 78,5% 13,1% 8,4% 100,0% 

 

2. Тип населено място: 

28.6. Колко често използваш 
компютър с интернет за ползване на 

Facebook? общо 

често понякога никога 

София 75,9% 19,0% 5,1% 100,0% 

областен град 78,7% 9,3% 12,0% 100,0% 

друг град 77,7% 11,6% 10,7% 100,0% 

село 57,2% 21,0% 21,7% 100,0% 
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4. Етнос: 

28.6. Колко често използваш 
компютър с интернет за ползване на 

Facebook? общо 

често понякога никога 

българин 74,2% 13,9% 11,9% 100,0% 

българо-мохамеданин 83,3% - 16,7% 100,0% 

турчин 66,7% 13,9% 19,4% 100,0% 

ром 45,5% 27,3% 27,3% 100,0% 

 

5. Възрастова група: 

28.6. Колко често използваш 
компютър с интернет за ползване на 

Facebook? общо 

често понякога никога 

11-14 г. 65,6% 16,5% 17,9% 100,0% 

15-18 г. 76,7% 13,0% 10,3% 100,0% 

 

21. Приблизително 
колко често ползваш 
компютър? 

28.6. Колко често използваш 
компютър с интернет за ползване на 

Facebook? общо 

често понякога никога 

активни ползватели 
(всеки ден или през 
ден) 

73,7% 14,1% 12,1% 100,0% 

неактивни ползватели 
(веднъж седмично и по-
рядко) 

23,5% 23,5% 52,9% 100,0% 

 

24. Приблизително 
колко често ползваш 
интернет? 

28.6. Колко често използваш 
компютър с интернет за ползване на 

Facebook? общо 

често понякога никога 

активни ползватели 
(всеки ден, през целия 
ден) 

78,2% 12,4% 9,5% 100,0% 

неактивни ползватели 
(през ден и по-рядко) 

47,0% 23,0% 30,0% 100,0% 

 

32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 
библиотека? 

28.6. Колко често използваш 
компютър с интернет за ползване на 

Facebook? общо 

често понякога никога 

да 72,6% 13,0% 14,4% 100,0% 

не 70,6% 18,2% 11,2% 100,0% 

 
28.7. Колко често използваш компютър с интернет за търсене на нови приятели? 

База: 501 
 

1. Пол: 

28.7. Колко често използваш 
компютър с интернет за търсене на 

нови приятели? общо 

често понякога никога 

мъж 46,8% 27,9% 25,3% 100,0% 

жена 45,1% 35,0% 19,8% 100,0% 
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2. Тип населено място: 

28.7. Колко често използваш 
компютър с интернет за търсене на 

нови приятели? общо 

често понякога никога 

София 35,4% 39,2% 25,3% 100,0% 

областен град 46,4% 23,5% 30,2% 100,0% 

друг град 49,5% 34,3% 16,2% 100,0% 

село 48,9% 34,5% 16,5% 100,0% 

 

4. Етнос: 

28.7. Колко често използваш 
компютър с интернет за търсене на 

нови приятели? общо 

често понякога никога 

българин 46,6% 31,8% 21,6% 100,0% 

българо-мохамеданин 80,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

турчин 35,5% 25,8% 38,7% 100,0% 

ром 47,1% 29,4% 23,5% 100,0% 

 

5. Възрастова група: 

28.7. Колко често използваш 
компютър с интернет за търсене на 

нови приятели? общо 

често понякога никога 

11-14 г. 41,8% 31,7% 26,4% 100,0% 

15-18 г. 49,0% 31,0% 20,1% 100,0% 

 

21. Приблизително 
колко често ползваш 
компютър? 

28.7. Колко често използваш 
компютър с интернет за търсене на 

нови приятели? общо 

често понякога никога 

активни ползватели 
(всеки ден или през 
ден) 

46,7% 31,4% 21,9% 100,0% 

неактивни ползватели 
(веднъж седмично и по-
рядко) 

33,3% 27,8% 38,9% 100,0% 

 

24. Приблизително 
колко често ползваш 
интернет? 

28.7. Колко често използваш 
компютър с интернет за търсене на 

нови приятели? общо 

често понякога никога 

активни ползватели 
(всеки ден, през целия 
ден) 

50,0% 28,9% 21,1% 100,0% 

неактивни ползватели 
(през ден и по-рядко) 

30,8% 40,4% 28,8% 100,0% 

 

32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 
библиотека? 

28.7. Колко често използваш 
компютър с интернет за търсене на 

нови приятели? общо 

често понякога никога 

да 48,2% 30,1% 21,7% 100,0% 

не 40,8% 33,8% 25,4% 100,0% 
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30.1. Ще ти прочета няколко двойки твърдения, свързани с библиотеките. Би ли ми 
казал/а кое според теб е по-вярно – първото или второто? 

База: 583 
 

1. Пол: 

30.1. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотеката е 

популярно място за 
прекарване на 

времето 

Библиотеката не е 
популярно място за 

прекарване на 
времето 

мъж 29,2% 70,8% 100,0% 

жена 38,4% 61,6% 100,0% 

 

2. Тип населено място: 

30.1. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотеката е 

популярно място за 
прекарване на 

времето 

Библиотеката не е 
популярно място за 

прекарване на 
времето 

София 36,7% 63,3% 100,0% 

областен град 32,1% 67,9% 100,0% 

друг град 27,8% 72,2% 100,0% 

село 38,4% 61,6% 100,0% 

 

4. Етнос: 

30.1. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотеката е 

популярно място за 
прекарване на 

времето 

Библиотеката не е 
популярно място за 

прекарване на 
времето 

българин 31,8% 68,2% 100,0% 

българо-мохамеданин 50,0% 50,0% 100,0% 

турчин 39,5% 60,5% 100,0% 

ром 41,0% 59,0% 100,0% 

друг етнос 100,0% - 100,0% 

 

5. Възрастова група: 

30.1. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотеката е 

популярно място за 
прекарване на 

времето 

Библиотеката не е 
популярно място за 

прекарване на 
времето 

11-14 г. 39,4% 60,6% 100,0% 

15-18 г. 29,1% 70,9% 100,0% 

 

21. Ползваш ли 
компютър? 

30.1. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотеката е 

популярно място за 
прекарване на 

времето 

Библиотеката не е 
популярно място за 

прекарване на 
времето 

ползвам 33,9% 66,1% 100,0% 

не ползвам 31,1% 68,9% 100,0% 
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24. Ползваш ли 
интернет? 

30.1. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотеката е 

популярно място за 
прекарване на 

времето 

Библиотеката не е 
популярно място за 

прекарване на 
времето 

ползвам 33,0% 67,0% 100,0% 

не ползвам 100,0% - 100,0% 

 

32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 
библиотека? 

30.1. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотеката е 

популярно място за 
прекарване на 

времето 

Библиотеката не е 
популярно място за 

прекарване на 
времето 

да 37,8% 62,2% 100,0% 

не 23,7% 76,3% 100,0% 

 
30.2. Ще ти прочета няколко двойки твърдения, свързани с библиотеките. Би ли ми 

казал/а кое според теб е по-вярно – първото или второто?База: 582 
 

1. Пол: 

30.2. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотеката е 

модерна 
Библиотеката е 

старомодна 

мъж 29,8% 70,2% 100,0% 

жена 33,8% 66,2% 100,0% 

 

2. Тип населено място: 

30.2. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотеката е 

модерна 
Библиотеката е 

старомодна 

София 25,6% 74,4% 100,0% 

областен град 33,2% 66,8% 100,0% 

друг град 40,0% 60,0% 100,0% 

село 27,6% 72,4% 100,0% 

 

4. Етнос: 

30.2. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотеката е 

модерна 
Библиотеката е 

старомодна 

българин 30,9% 69,1% 100,0% 

българо-мохамеданин 44,4% 55,6% 100,0% 

турчин 40,9% 59,1% 100,0% 

ром 30,5% 69,5% 100,0% 

друг етнос - 100,0% 100,0% 

 

5. Възрастова група: 

30.2. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотеката е 

модерна 
Библиотеката е 

старомодна 

11-14 г. 35,1% 64,9% 100,0% 

15-18 г. 29,3% 70,7% 100,0% 
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21. Ползваш ли 
компютър? 

30.2. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотеката е 

модерна 
Библиотеката е 

старомодна 

ползвам 32,3% 67,7% 100,0% 

не ползвам 25,0% 75,0% 100,0% 

 

24. Ползваш ли 
интернет? 

30.2. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотеката е 

модерна 
Библиотеката е 

старомодна 

ползвам 32,4% 67,6% 100,0% 

не ползвам 28,6% 71,4% 100,0% 

 

32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 
библиотека? 

30.2. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотеката е 

модерна 
Библиотеката е 

старомодна 

да 37,0% 63,0% 100,0% 

не 19,7% 80,3% 100,0% 

 
30.3. Ще ти прочета няколко двойки твърдения, свързани с библиотеките. Би ли ми 

казал/а кое според теб е по-вярно – първото или второто? 
База: 586 

 

1. Пол: 

30.3. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библ. е място за 
комуникация с други 

хора и приятели 

Библиотеката е 
място, в което да 

останеш сам 

мъж 35,2% 64,8% 100,0% 

жена 38,5% 61,5% 100,0% 

 

2. Тип населено място: 

30.3. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библ. е място за 
комуникация с други 

хора и приятели 

Библиотеката е 
място, в което да 

останеш сам 

София 32,2% 67,8% 100,0% 

областен град 34,5% 65,5% 100,0% 

друг град 38,3% 61,7% 100,0% 

село 40,7% 59,3% 100,0% 

 

4. Етнос: 

30.3. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библ. е място за 
комуникация с други 

хора и приятели 

Библиотеката е 
място, в което да 

останеш сам 

българин 34,3% 65,7% 100,0% 

българо-мохамеданин 55,6% 44,4% 100,0% 

турчин 45,5% 54,5% 100,0% 

ром 46,7% 53,3% 100,0% 

друг етнос - 100,0% 100,0% 
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5. Възрастова група: 

30.3. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библ. е място за 
комуникация с други 

хора и приятели 

Библиотеката е 
място, в което да 

останеш сам 

11-14 г. 42,0% 58,0% 100,0% 

15-18 г. 32,8% 67,2% 100,0% 

 

21. Ползваш ли 
компютър? 

30.3. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библ. е място за 
комуникация с други 

хора и приятели 

Библиотеката е 
място, в което да 

останеш сам 

ползвам 36,2% 63,8% 100,0% 

не ползвам 44,4% 55,6% 100,0% 

 

24. Ползваш ли 
интернет? 

30.3. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библ. е място за 
комуникация с други 

хора и приятели 

Библиотеката е 
място, в което да 

останеш сам 

ползвам 36,3% 63,7% 100,0% 

не ползвам 28,6% 71,4% 100,0% 

 

32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 
библиотека? 

30.3. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библ. е място за 
комуникация с други 

хора и приятели 

Библиотеката е 
място, в което да 

останеш сам 

да 37,0% 63,0% 100,0% 

не 36,0% 64,0% 100,0% 

 
 

30.4. Ще ти прочета няколко двойки твърдения, свързани с библиотеките. Би ли ми 
казал/а кое според теб е по-вярно – първото или второто? 

База: 579 
 

1. Пол: 

30.4. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотеката е 
съвременно 
оборудвана 

Оборудването в 
библиотеката е 

остаряло 

мъж 40,3% 59,7% 100,0% 

жена 40,3% 59,7% 100,0% 

 

2. Тип населено място: 

30.4. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотеката е 
съвременно 
оборудвана 

Оборудването в 
библиотеката е 

остаряло 

София 38,9% 61,1% 100,0% 

областен град 39,0% 61,0% 100,0% 

друг град 44,1% 55,9% 100,0% 

село 40,1% 59,9% 100,0% 
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4. Етнос: 

30.4. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотеката е 
съвременно 
оборудвана 

Оборудването в 
библиотеката е 

остаряло 

българин 38,2% 61,8% 100,0% 

българо-мохамеданин 62,5% 37,5% 100,0% 

турчин 45,5% 54,5% 100,0% 

ром 50,0% 50,0% 100,0% 

друг етнос 100,0% - 100,0% 

 

5. Възрастова група: 

30.4. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотеката е 
съвременно 
оборудвана 

Оборудването в 
библиотеката е 

остаряло 

11-14 г. 46,9% 53,1% 100,0% 

15-18 г. 35,3% 64,7% 100,0% 

 

21. Ползваш ли 
компютър? 

30.4. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотеката е 
съвременно 
оборудвана 

Оборудването в 
библиотеката е 

остаряло 

ползвам 40,3% 59,7% 100,0% 

не ползвам 40,0% 60,0% 100,0% 

 

24. Ползваш ли 
интернет? 

30.4. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотеката е 
съвременно 
оборудвана 

Оборудването в 
библиотеката е 

остаряло 

ползвам 40,0% 60,0% 100,0% 

не ползвам 71,4% 28,6% 100,0% 

 

32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 
библиотека? 

30.4. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотеката е 
съвременно 
оборудвана 

Оборудването в 
библиотеката е 

остаряло 

да 41,3% 58,7% 100,0% 

не 38,4% 61,6% 100,0% 

 
 

30.5. Ще ти прочета няколко двойки твърдения, свързани с библиотеките. Би ли ми 
казал/а кое според теб е по-вярно – първото или второто? 

База: 578 
 

1. Пол: 

30.5. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотеката е 
център на 

обществения живот 

Библиотеката не е 
център на 

обществения живот 

мъж 34,3% 65,7% 100,0% 

жена 39,0% 61,0% 100,0% 
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2. Тип населено място: 

30.5. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотеката е 
център на 

обществения живот 

Библиотеката не е 
център на 

обществения живот 

София 39,3% 60,7% 100,0% 

областен град 38,3% 61,7% 100,0% 

друг град 33,1% 66,9% 100,0% 

село 35,9% 64,1% 100,0% 

 

4. Етнос: 

30.5. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотеката е 
център на 

обществения живот 

Библиотеката не е 
център на 

обществения живот 

българин 34,6% 65,4% 100,0% 

българо-мохамеданин 71,4% 28,6% 100,0% 

турчин 39,5% 60,5% 100,0% 

ром 46,7% 53,3% 100,0% 

друг етнос - 100,0% 100,0% 

 

5. Възрастова група: 

30.5. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотеката е 
център на 

обществения живот 

Библиотеката не е 
център на 

обществения живот 

11-14 г. 43,3% 56,7% 100,0% 

15-18 г. 31,5% 68,5% 100,0% 

 

21. Ползваш ли 
компютър? 

30.5. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотеката е 
център на 

обществения живот 

Библиотеката не е 
център на 

обществения живот 

ползвам 37,2% 62,8% 100,0% 

не ползвам 29,5% 70,5% 100,0% 

 

24. Ползваш ли 
интернет? 

30.5. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотеката е 
център на 

обществения живот 

Библиотеката не е 
център на 

обществения живот 

ползвам 36,4% 63,6% 100,0% 

не ползвам 100,0% - 100,0% 

 

32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 
библиотека? 

30.5. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотеката е 
център на 

обществения живот 

Библиотеката не е 
център на 

обществения живот 

да 40,7% 59,3% 100,0% 

не 27,3% 72,7% 100,0% 
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30.6. Ще ти прочета няколко двойки твърдения, свързани с библиотеките. Би ли ми 
казал/а кое според теб е по-вярно – първото или второто? 

База: 582 
 

1. Пол: 

30.6. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотеката е за 

младите хора 
Библиотеката е за 

по-възрастните хора 

мъж 47,1% 52,9% 100,0% 

жена 48,8% 51,2% 100,0% 

 

2. Тип населено място: 

30.6. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотеката е за 

младите хора 
Библиотеката е за 

по-възрастните хора 

София 48,9% 51,1% 100,0% 

областен град 45,4% 54,6% 100,0% 

друг град 43,8% 56,3% 100,0% 

село 53,6% 46,4% 100,0% 

 

4. Етнос: 

30.6. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотеката е за 

младите хора 
Библиотеката е за 

по-възрастните хора 

българин 45,6% 54,4% 100,0% 

българо-мохамеданин 50,0% 50,0% 100,0% 

турчин 60,9% 39,1% 100,0% 

ром 55,0% 45,0% 100,0% 

друг етнос - 100,0% 100,0% 

 

5. Възрастова група: 

30.6. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотеката е за 

младите хора 
Библиотеката е за 

по-възрастните хора 

11-14 г. 51,6% 48,4% 100,0% 

15-18 г. 45,2% 54,8% 100,0% 

 

21. Ползваш ли 
компютър? 

30.6. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотеката е за 

младите хора 
Библиотеката е за 

по-възрастните хора 

ползвам 48,0% 52,0% 100,0% 

не ползвам 47,7% 52,3% 100,0% 

 

24. Ползваш ли 
интернет? 

30.6. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотеката е за 

младите хора 
Библиотеката е за 

по-възрастните хора 

ползвам 47,3% 52,7% 100,0% 

не ползвам 100,0% - 100,0% 
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32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 
библиотека? 

30.6. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотеката е за 

младите хора 
Библиотеката е за 

по-възрастните хора 

да 52,2% 47,8% 100,0% 

не 38,3% 61,7% 100,0% 

 
30.7. Ще ти прочета няколко двойки твърдения, свързани с библиотеките. Би ли ми 

казал/а кое според теб е по-вярно – първото или второто? 
База: 585 

 

1. Пол: 

30.7. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библ. е забавно 
място за прекарване 

на времето 

Библ. е скучно място 
за прекарване на 

времето 

мъж 30,6% 69,4% 100,0% 

жена 36,5% 63,5% 100,0% 

 

2. Тип населено място: 

30.7. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библ. е забавно 
място за прекарване 

на времето 

Библ. е скучно място 
за прекарване на 

времето 

София 31,8% 68,2% 100,0% 

областен град 32,0% 68,0% 100,0% 

друг град 30,5% 69,5% 100,0% 

село 38,4% 61,6% 100,0% 

 

4. Етнос: 

30.7. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библ. е забавно 
място за прекарване 

на времето 

Библ. е скучно място 
за прекарване на 

времето 

българин 33,1% 66,9% 100,0% 

българо-мохамеданин 22,2% 77,8% 100,0% 

турчин 27,9% 72,1% 100,0% 

ром 43,5% 56,5% 100,0% 

друг етнос - 100,0% 100,0% 

 

5. Възрастова група: 

30.7. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библ. е забавно 
място за прекарване 

на времето 

Библ. е скучно място 
за прекарване на 

времето 

11-14 г. 41,8% 58,2% 100,0% 

15-18 г. 27,0% 73,0% 100,0% 

 

21. Ползваш ли 
компютър? 

30.7. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библ. е забавно 
място за прекарване 

на времето 

Библ. е скучно място 
за прекарване на 

времето 

ползвам 33,1% 66,9% 100,0% 

не ползвам 37,0% 63,0% 100,0% 
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24. Ползваш ли 
интернет? 

30.7. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библ. е забавно 
място за прекарване 

на времето 

Библ. е скучно място 
за прекарване на 

времето 

ползвам 33,2% 66,8% 100,0% 

не ползвам 28,6% 71,4% 100,0% 

 

32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 
библиотека? 

30.7. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библ. е забавно 
място за прекарване 

на времето 

Библ. е скучно място 
за прекарване на 

времето 

да 40,1% 59,9% 100,0% 

не 18,0% 82,0% 100,0% 

 
30.8. Ще ти прочета няколко двойки твърдения, свързани с библиотеките. Би ли ми 

казал/а кое според теб е по-вярно – първото или второто? 
База: 583 

 

1. Пол: 

30.8. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Атмосферата в библ. 

е уютна 
Атмосферата в библ. 

е неуютна 

мъж 59,3% 40,7% 100,0% 

жена 62,0% 38,0% 100,0% 

 

2. Тип населено място: 

30.8. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Атмосферата в библ. 

е уютна 
Атмосферата в библ. 

е неуютна 

София 51,1% 48,9% 100,0% 

областен град 66,3% 33,7% 100,0% 

друг град 61,4% 38,6% 100,0% 

село 58,7% 41,3% 100,0% 

 

4. Етнос: 

30.8. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Атмосферата в библ. 

е уютна 
Атмосферата в библ. 

е неуютна 

българин 61,4% 38,6% 100,0% 

българо-мохамеданин 22,2% 77,8% 100,0% 

турчин 64,4% 35,6% 100,0% 

ром 59,0% 41,0% 100,0% 

друг етнос - 100,0% 100,0% 

 

5. Възрастова група: 

30.8. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Атмосферата в библ. 

е уютна 
Атмосферата в библ. 

е неуютна 

11-14 г. 61,8% 38,2% 100,0% 

15-18 г. 59,9% 40,1% 100,0% 
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21. Ползваш ли 
компютър? 

30.8. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Атмосферата в библ. 

е уютна 
Атмосферата в библ. 

е неуютна 

ползвам 62,0% 38,0% 100,0% 

не ползвам 43,2% 56,8% 100,0% 

 

24. Ползваш ли 
интернет? 

30.8. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Атмосферата в библ. 

е уютна 
Атмосферата в библ. 

е неуютна 

ползвам 61,7% 38,3% 100,0% 

не ползвам 100,0% 0,0% 100,0% 

 

32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 
библиотека? 

30.8. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Атмосферата в библ. 

е уютна 
Атмосферата в библ. 

е неуютна 

да 67,1% 32,9% 100,0% 

не 46,0% 54,0% 100,0% 

 
30.9. Ще ти прочета няколко двойки твърдения, свързани с библиотеките. Би ли ми 

казал/а кое според теб е по-вярно – първото или второто? 
База: 592 

 

1. Пол: 

30.9. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотеката е най-
вече за учени и 

студенти 

Библиотеката е за 
всички 

мъж 30,60% 69,40% 100,00% 

жена 34,40% 65,60% 100,00% 

 

2. Тип населено място: 

30.9. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотеката е най-
вече за учени и 

студенти 

Библиотеката е за 
всички 

София 28,9% 71,1% 100,0% 

областен град 36,4% 63,6% 100,0% 

друг град 32,8% 67,2% 100,0% 

село 29,2% 70,8% 100,0% 

 

4. Етнос: 

30.9. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотеката е най-
вече за учени и 

студенти 

Библиотеката е за 
всички 

българин 29,7% 70,3% 100,0% 

българо-мохамеданин 33,3% 66,7% 100,0% 

турчин 44,7% 55,3% 100,0% 

ром 41,9% 58,1% 100,0% 

друг етнос 100,0%   100,0% 
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5. Възрастова група: 

30.9. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотеката е най-
вече за учени и 

студенти 

Библиотеката е за 
всички 

11-14 г. 35,2% 64,8% 100,0% 

15-18 г. 30,3% 69,7% 100,0% 

 

21. Ползваш ли 
компютър? 

30.9. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотеката е най-
вече за учени и 

студенти 

Библиотеката е за 
всички 

ползвам 29,7% 70,3% 100,0% 

не ползвам 61,7% 38,3% 100,0% 

 

24. Ползваш ли 
интернет? 

30.9. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотеката е най-
вече за учени и 

студенти 

Библиотеката е за 
всички 

ползвам 29,9% 70,1% 100,0% 

не ползвам 16,7% 83,3% 100,0% 

 

32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 
библиотека? 

30.9. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотеката е най-
вече за учени и 

студенти 

Библиотеката е за 
всички 

да 27,9% 72,1% 100,0% 

не 42,5% 57,5% 100,0% 

 
30.10. Ще ти прочета няколко двойки твърдения, свързани с библиотеките. Би ли ми 

казал/а кое според теб е по-вярно – първото или второто? 
База: 581 

 

1. Пол: 

30.10. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотеките 
предлагат 

множество услуги 

Библ. само дават 
публикации или 
книги за заемане 

или четене на място 

мъж 35,9% 64,1% 100,0% 

жена 36,6% 63,4% 100,0% 

 

2. Тип населено място: 

30.10. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотеките 
предлагат 

множество услуги 

Библ. само дават 
публикации или 
книги за заемане 

или четене на място 

София 35,6% 64,4% 100,0% 

областен град 38,8% 61,2% 100,0% 

друг град 34,9% 65,1% 100,0% 

село 34,5% 65,5% 100,0% 
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4. Етнос: 

30.10. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотеките 
предлагат 

множество услуги 

Библ. само дават 
публикации или 
книги за заемане 

или четене на място 

българин 37,5% 62,5% 100,0% 

българо-мохамеданин 12,5% 87,5% 100,0% 

турчин 26,7% 73,3% 100,0% 

ром 36,1% 63,9% 100,0% 

друг етнос - 100,0% 100,0% 

 

5. Възрастова група: 

30.10. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотеките 
предлагат 

множество услуги 

Библ. само дават 
публикации или 
книги за заемане 

или четене на място 

11-14 г. 40,0% 60,0% 100,0% 

15-18 г. 33,2% 66,8% 100,0% 

 

  
21. Ползваш ли 
компютър? 

30.10. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотеките 
предлагат 

множество услуги 

Библ. само дават 
публикации или 
книги за заемане 

или четене на място 

ползвам 36,7% 63,3% 100,0% 

не ползвам 31,1% 68,9% 100,0% 

 

  
24. Ползваш ли 
интернет? 

30.10. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотеките 
предлагат 

множество услуги 

Библ. само дават 
публикации или 
книги за заемане 

или четене на място 

ползвам 36,3% 63,7% 100,0% 

не ползвам 66,7% 33,3% 100,0% 

 

32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 
библиотека? 

30.10. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотеките 
предлагат 

множество услуги 

Библ. само дават 
публикации или 
книги за заемане 

или четене на място 

да 41,3% 58,7% 100,0% 

не 24,6% 75,4% 100,0% 
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31.1. А сега ще ти прочета няколко двойки твърдения, свързани с библиотекарите. Би ли 
ми казал/а кое според теб е по-вярно – първото или второто? 

База: 588 
 

1. Пол: 

31.1. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотекарите 
помагат много на 

посетителите 

Библиотекарите не 
помагат достатъчно 

на посетителите 

мъж 80,8% 19,2% 100,0% 

жена 82,5% 17,5% 100,0% 

 
 

2. Тип населено място: 

31.1. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотекарите 
помагат много на 

посетителите 

Библиотекарите не 
помагат достатъчно 

на посетителите 

София 75,0% 25,0% 100,0% 

областен град 82,8% 17,2% 100,0% 

друг град 86,8% 13,2% 100,0% 

село 80,2% 19,8% 100,0% 

 
 

4. Етнос: 

31.1. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотекарите 
помагат много на 

посетителите 

Библиотекарите не 
помагат достатъчно 

на посетителите 

българин 80,9% 19,1% 100,0% 

българо-мохамеданин 55,6% 44,4% 100,0% 

турчин 93,6% 6,4% 100,0% 

ром 83,6% 16,4% 100,0% 

друг етнос - 100,0% 100,0% 

 
 

5. Възрастова група: 

31.1. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотекарите 
помагат много на 

посетителите 

Библиотекарите не 
помагат достатъчно 

на посетителите 

11-14 г. 83,1% 16,9% 100,0% 

15-18 г. 80,8% 19,2% 100,0% 

 

21. Ползваш ли 
компютър? 

31.1. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотекарите 
помагат много на 

посетителите 

Библиотекарите не 
помагат достатъчно 

на посетителите 

ползвам 81,6% 18,4% 100,0% 

не ползвам 84,4% 15,6% 100,0% 
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24. Ползваш ли 
интернет? 

31.1. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотекарите 
помагат много на 

посетителите 

Библиотекарите не 
помагат достатъчно 

на посетителите 

ползвам 81,4% 18,6% 100,0% 

не ползвам 100,0% - 100,0% 

 

32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 
библиотека? 

31.1. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Библиотекарите 
помагат много на 

посетителите 

Библиотекарите не 
помагат достатъчно 

на посетителите 

да 84,7% 15,3% 100,0% 

не 75,0% 25,0% 100,0% 

 
31.2. А сега ще ти прочета няколко двойки твърдения, свързани с библиотекарите. Би ли 

ми казал/а кое според теб е по-вярно – първото или второто? 
База: 585 

 

1. Пол: 

31.2. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотекарите са 
усмихнати и учтиви 

Библиотекарите са 
навъсени и неучтиви 

мъж 81,3% 18,7% 100,0% 

жена 84,2% 15,8% 100,0% 

 

2. Тип населено място: 

31.2. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотекарите са 
усмихнати и учтиви 

Библиотекарите са 
навъсени и неучтиви 

София 70,8% 29,2% 100,0% 

областен град 81,1% 18,9% 100,0% 

друг град 90,7% 9,3% 100,0% 

село 84,8% 15,2% 100,0% 

 

4. Етнос: 

31.2. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотекарите са 
усмихнати и учтиви 

Библиотекарите са 
навъсени и неучтиви 

българин 82,1% 17,9% 100,0% 

българо-мохамеданин 55,6% 44,4% 100,0% 

турчин 93,5% 6,5% 100,0% 

ром 83,6% 16,4% 100,0% 

друг етнос 100,0% - 100,0% 

 

5. Възрастова група: 

31.2. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотекарите са 
усмихнати и учтиви 

Библиотекарите са 
навъсени и неучтиви 

11-14 г. 84,6% 15,4% 100,0% 

15-18 г. 81,3% 18,7% 100,0% 
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21. Ползваш ли 
компютър? 

31.2. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотекарите са 
усмихнати и учтиви 

Библиотекарите са 
навъсени и неучтиви 

ползвам 82,4% 17,6% 100,0% 

не ползвам 86,7% 13,3% 100,0% 

 

24. Ползваш ли 
интернет? 

31.2. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотекарите са 
усмихнати и учтиви 

Библиотекарите са 
навъсени и неучтиви 

ползвам 82,2% 17,8% 100,0% 

не ползвам 100,0% - 100,0% 

 

32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 
библиотека? 

31.2. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотекарите са 
усмихнати и учтиви 

Библиотекарите са 
навъсени и неучтиви 

да 86,0% 14,0% 100,0% 

не 75,1% 24,9% 100,0% 

 
 
31.3. А сега ще ти прочета няколко двойки твърдения, свързани с библиотекарите. Би ли 

ми казал/а кое според теб е по-вярно – първото или второто? 
База: 578 

 

1. Пол: 

31.3. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотекарите 

обичат работата си 
Библиотекарите не 
обичат работата си 

мъж 83,6% 16,4% 100,0% 

жена 83,9% 16,1% 100,0% 

 

2. Тип населено място: 

31.3. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотекарите 

обичат работата си 
Библиотекарите не 
обичат работата си 

София 71,9% 28,1% 100,0% 

областен град 85,6% 14,4% 100,0% 

друг град 91,1% 8,9% 100,0% 

село 82,5% 17,5% 100,0% 

 

4. Етнос: 

31.3. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотекарите 

обичат работата си 
Библиотекарите не 
обичат работата си 

българин 82,4% 17,6% 100,0% 

българо-мохамеданин 71,4% 28,6% 100,0% 

турчин 97,7% 2,3% 100,0% 

ром 86,7% 13,3% 100,0% 

друг етнос 100,0% - 100,0% 
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5. Възрастова група: 

31.3. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотекарите 

обичат работата си 
Библиотекарите не 
обичат работата си 

11-14 г. 86,5% 13,5% 100,0% 

15-18 г. 81,7% 18,3% 100,0% 

 

21. Ползваш ли 
компютър? 

31.3. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 

Библиотекарите 
обичат работата си 

Библиотекарите не 
обичат работата си 

- 

ползвам 83,3% 16,7% 100,0% 

не ползвам 88,9% 11,1% 100,0% 

 

24. Ползваш ли 
интернет? 

31.3. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотекарите 

обичат работата си 
Библиотекарите не 
обичат работата си 

ползвам 83,1% 16,9% 100,0% 

не ползвам 100,0% - 100,0% 

 

32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 
библиотека? 

31.3. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотекарите 

обичат работата си 
Библиотекарите не 
обичат работата си 

да 86,1% 13,9% 100,0% 

не 79,0% 21,0% 100,0% 

 
 
31.4. А сега ще ти прочета няколко двойки твърдения, свързани с библиотекарите. Би ли 

ми казал/а кое според теб е по-вярно – първото или второто? 
База: 575 

 

1. Пол: 

31.4. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотекарите 

комуникират 
активно с 

посетителите 

Библиотекарите не 
комуникират 

активно с 
посетителите 

мъж 71,4% 28,6% 100,0% 

жена 75,2% 24,8% 100,0% 

 

2. Тип населено място: 

31.4. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотекарите 

комуникират 
активно с 

посетителите 

Библиотекарите не 
комуникират 

активно с 
посетителите 

София 59,8% 40,2% 100,0% 

областен град 70,3% 29,7% 100,0% 

друг град 82,3% 17,7% 100,0% 

село 77,1% 22,9% 100,0% 
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4. Етнос: 

31.4. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотекарите 

комуникират 
активно с 

посетителите 

Библиотекарите не 
комуникират 

активно с 
посетителите 

българин 72,7% 27,3% 100,0% 

българо-мохамеданин 37,5% 62,5% 100,0% 

турчин 76,2% 23,8% 100,0% 

ром 81,4% 18,6% 100,0% 

друг етнос 100,0% - 100,0% 

 

5. Възрастова група: 

31.4. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотекарите 

комуникират 
активно с 

посетителите 

Библиотекарите не 
комуникират 

активно с 
посетителите 

11-14 г. 75,7% 24,3% 100,0% 

15-18 г. 71,4% 28,6% 100,0% 

 

21. Ползваш ли 
компютър? 

31.4. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотекарите 

комуникират 
активно с 

посетителите 

Библиотекарите не 
комуникират 

активно с 
посетителите 

ползвам 73,1% 26,9% 100,0% 

не ползвам 75,6% 24,4% 100,0% 

 

24. Ползваш ли 
интернет? 

31.4. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотекарите 

комуникират 
активно с 

посетителите 

Библиотекарите не 
комуникират 

активно с 
посетителите 

ползвам 72,8% 27,2% 100,0% 

не ползвам 100,0% - 100,0% 

 

32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 
библиотека? 

31.4. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Библиотекарите 

комуникират 
активно с 

посетителите 

Библиотекарите не 
комуникират 

активно с 
посетителите 

да 77,6% 22,4% 100,0% 

не 63,4% 36,6% 100,0% 
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31.5. А сега ще ти прочета няколко двойки твърдения, свързани с библиотекарите. Би ли 
ми казал/а кое според теб е по-вярно – първото или второто? 

База: 584 

1. Пол: 

31.5. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо От библиотекарите 
може да се научи 

много 

От библиотекарите 
може да се научи 

сравнително малко 

мъж 76,9% 23,1% 100,0% 

жена 76,0% 24,0% 100,0% 

 

2. Тип населено място: 

31.5. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо От библиотекарите 
може да се научи 

много 

От библиотекарите 
може да се научи 

сравнително малко 

София 68,9% 31,1% 100,0% 

областен град 75,5% 24,5% 100,0% 

друг град 84,3% 15,7% 100,0% 

село 75,6% 24,4% 100,0% 

 

4. Етнос: 

31.5. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо От библиотекарите 
може да се научи 

много 

От библиотекарите 
може да се научи 

сравнително малко 

българин 76,1% 23,9% 100,0% 

българо-мохамеданин 44,4% 55,6% 100,0% 

турчин 80,4% 19,6% 100,0% 

ром 80,6% 19,4% 100,0% 

друг етнос 100,0% - 100,0% 

 

5. Възрастова група: 

31.5. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо От библиотекарите 
може да се научи 

много 

От библиотекарите 
може да се научи 

сравнително малко 

11-14 г. 81,8% 18,2% 100,0% 

15-18 г. 72,3% 27,7% 100,0% 

 

21. Ползваш ли 
компютър? 

31.5. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо От библиотекарите 
може да се научи 

много 

От библиотекарите 
може да се научи 

сравнително малко 

ползвам 76,1% 23,9% 100,0% 

не ползвам 82,2% 17,8% 100,0% 

 

  
24. Ползваш ли 
интернет? 

31.5. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо От библиотекарите 
може да се научи 

много 

От библиотекарите 
може да се научи 

сравнително малко 

ползвам 75,8% 24,2% 100,0% 

не ползвам 100,0% - 100,0% 
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32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 
библиотека? 

31.5. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо От библиотекарите 
може да се научи 

много 

От библиотекарите 
може да се научи 

сравнително малко 

да 78,7% 21,3% 100,0% 

не 71,6% 28,4% 100,0% 

 
 
31.6. А сега ще ти прочета няколко двойки твърдения, свързани с библиотекарите. Би ли 

ми казал/а кое според теб е по-вярно – първото или второто? 
База: 579 

 

1. Пол: 

31.6. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Да си библиотекар е 

призвание 
Да си библиотекар е 

просто работа 

мъж 58,7% 41,3% 100,0% 

жена 62,9% 37,1% 100,0% 

 

2. Тип населено място: 

31.6. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Да си библиотекар е 

призвание 
Да си библиотекар е 

просто работа 

София 41,1% 58,9% 100,0% 

областен град 61,2% 38,8% 100,0% 

друг град 74,4% 25,6% 100,0% 

село 60,9% 39,1% 100,0% 

 

4. Етнос: 

31.6. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Да си библиотекар е 

призвание 
Да си библиотекар е 

просто работа 

българин 60,2% 39,8% 100,0% 

българо-мохамеданин 28,6% 71,4% 100,0% 

турчин 61,9% 38,1% 100,0% 

ром 69,5% 30,5% 100,0% 

друг етнос 100,0% - 100,0% 

 

5. Възрастова група: 

31.6. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Да си библиотекар е 

призвание 
Да си библиотекар е 

просто работа 

11-14 г. 63,3% 36,7% 100,0% 

15-18 г. 58,9% 41,1% 100,0% 

 

21. Ползваш ли 
компютър? 

31.6. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Да си библиотекар е 

призвание 
Да си библиотекар е 

просто работа 

ползвам 61,0% 39,0% 100,0% 

не ползвам 59,1% 40,9% 100,0% 
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24. Ползваш ли 
интернет? 

31.6. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Да си библиотекар е 

призвание 
Да си библиотекар е 

просто работа 

ползвам 60,7% 39,3% 100,0% 

не ползвам 85,7% 14,3% 100,0% 

 

  
32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 
библиотека? 

31.6. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо 
Да си библиотекар е 

призвание 
Да си библиотекар е 

просто работа 

да 66,1% 33,9% 100,0% 

не 48,6% 51,4% 100,0% 

 
31.7. А сега ще ти прочета няколко двойки твърдения, свързани с библиотекарите. Би ли 

ми казал/а кое според теб е по-вярно – първото или второто? 
База: 573 

 

1. Пол: 

31.7. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Обществената роля 
на библиотекаря е 

важна 

Обществената роля 
на библиотекаря е 

маловажна 

мъж 72,9% 27,1% 100,0% 

жена 75,9% 24,1% 100,0% 

 

2. Тип населено място: 

31.7. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Обществената роля 
на библиотекаря е 

важна 

Обществената роля 
на библиотекаря е 

маловажна 

София 60,7% 39,3% 100,0% 

областен град 72,2% 27,8% 100,0% 

друг град 87,8% 12,2% 100,0% 

село 73,8% 26,2% 100,0% 

 

4. Етнос: 

31.7. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Обществената роля 
на библиотекаря е 

важна 

Обществената роля 
на библиотекаря е 

маловажна 

българин 73,9% 26,1% 100,0% 

българо-мохамеданин 57,1% 42,9% 100,0% 

турчин 76,7% 23,3% 100,0% 

ром 76,7% 23,3% 100,0% 

друг етнос 100,0% - 100,0% 

 

5. Възрастова група: 

31.7. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Обществената роля 
на библиотекаря е 

важна 

Обществената роля 
на библиотекаря е 

маловажна 

11-14 г. 78,0% 22,0% 100,0% 

15-18 г. 71,3% 28,7% 100,0% 
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21. Ползваш ли 
компютър? 

31.7. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Обществената роля 
на библиотекаря е 

важна 

Обществената роля 
на библиотекаря е 

маловажна 

ползвам 74,5% 25,5% 100,0% 

не ползвам 71,1% 28,9% 100,0% 

 

24. Ползваш ли 
интернет? 

31.7. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Обществената роля 
на библиотекаря е 

важна 

Обществената роля 
на библиотекаря е 

маловажна 

ползвам 74,2% 25,8% 100,0% 

не ползвам 100,0% - 100,0% 

 

32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 
библиотека? 

31.7. Кое от двете твърдения е по-вярно – 
първото или второто? 

общо Обществената роля 
на библиотекаря е 

важна 

Обществената роля 
на библиотекаря е 

маловажна 

да 79,2% 20,8% 100,0% 

не 63,2% 36,8% 100,0% 

 
32. Посещавал/а ли си някога обществена библиотека? 

База: 606 
 

1. Пол: 

32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 

библиотека? общо 

да не 

мъж 64,6% 35,4% 100,0% 

жена 73,6% 26,4% 100,0% 

 

2. Тип населено място: 

32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 

библиотека? общо 

да не 

София 32,2% 67,8% 100,0% 

областен град 71,6% 28,4% 100,0% 

друг град 71,6% 28,4% 100,0% 

село 83,0% 17,0% 100,0% 

 

4. Етнос: 

32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 

библиотека? общо 

да не 

българин 70,0% 30,0% 100,0% 

българо-мохамеданин 66,7% 33,3% 100,0% 

турчин 61,7% 38,3% 100,0% 

ром 67,2% 32,8% 100,0% 

друг етнос 100,0% - 100,0% 
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5. Възрастова група: 

32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 

библиотека? общо 

да не 

11-14 г. 68,6% 31,4% 100,0% 

15-18 г. 69,4% 30,6% 100,0% 

 

21. Ползваш ли 
компютър? 

32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 

библиотека? общо 

да не 

ползвам 71,3% 28,7% 100,0% 

не ползвам 42,9% 57,1% 100,0% 

 

24. Ползваш ли 
интернет? 

32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 

библиотека? общо 

да не 

ползвам 71,2% 28,8% 100,0% 

не ползвам 85,7% 14,3% 100,0% 

 
 

34. Кога за последен път беше в обществена библиотека? 
База: 418 

 

1. Пол: 

34. Кога за последен път беше в обществена 
библиотека? 

общо 
миналата 
седмица 

след първия 
учебен ден 

през 
лятото 

по друго 
време 

мъж 17,4% 16,9% 38,8% 26,9% 100,0% 

жена 25,3% 17,5% 41,5% 15,7% 100,0% 

 

2. Тип населено място: 

34. Кога за последен път беше в обществена 
библиотека? 

общо 
миналата 
седмица 

след първия 
учебен ден 

през 
лятото 

по друго 
време 

София 14,3% 25,0% 35,7% 25,0% 100,0% 

областен град 13,8% 16,6% 51,7% 17,9% 100,0% 

друг град 25,7% 14,9% 29,7% 29,7% 100,0% 

село 27,8% 18,8% 36,8% 16,7% 100,0% 

 

4. Етнос: 

34. Кога за последен път беше в обществена 
библиотека? 

общо 
миналата 
седмица 

след първия 
учебен ден 

през 
лятото 

по друго 
време 

българин 21,9% 16,0% 40,8% 21,3% 100,0% 

българо-мохамеданин 20,0% 0,0% 0,0% 80,0% 100,0% 

турчин 17,2% 27,6% 44,8% 10,3% 100,0% 

ром 25,0% 20,5% 36,4% 18,2% 100,0% 

друг етнос - 100,0% - - 100,0% 
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5. Възрастова група: 

34. Кога за последен път беше в обществена 
библиотека? 

общо 
миналата 
седмица 

след първия 
учебен ден 

през 
лятото 

по друго 
време 

11-14 г. 25,7% 20,1% 41,3% 12,8% 100,0% 

15-18 г. 18,5% 15,1% 39,1% 27,3% 100,0% 

 
 

21. Ползваш ли 
компютър? 

34. Кога за последен път беше в обществена 
библиотека? 

общо 
миналата 
седмица 

след първия 
учебен ден 

през 
лятото 

по друго 
време 

ползвам 22,4% 17,4% 39,5% 20,7% 100,0% 

не ползвам 4,8% 14,3% 52,4% 28,6% 100,0% 

 
 

24. Ползваш ли 
интернет? 

34. Кога за последен път беше в обществена 
библиотека? 

общо 
миналата 
седмица 

след първия 
учебен ден 

през 
лятото 

по друго 
време 

ползвам 22,0% 17,6% 39,6% 20,7% 100,0% 

не ползвам 50,0% 0,0% 33,3% 16,7% 100,0% 

 
 

35. Хареса ли ти в библиотеката? 
База: 419 

 

1. Пол: 

35. Хареса ли ти в библиотеката? 

общо много ми 
хареса 

хареса ми 
не ми 
хареса 

изобщо не 
ми хареса 

мъж 15,4% 63,7% 16,9% 4,0% 100,0% 

жена 25,8% 51,6% 18,0% 4,6% 100,0% 

 

2. Тип населено място: 
  

35. Хареса ли ти в библиотеката? 

общо много ми 
хареса 

хареса ми 
не ми 
хареса 

изобщо не 
ми хареса 

София 21,4% 50,0% 28,6% - 100,0% 

областен град 18,8% 59,7% 13,9% 7,6% 100,0% 

друг град 17,0% 60,0% 20,0% 3,0% 100,0% 

село 26,2% 55,2% 16,6% 2,1% 100,0% 

 

4. Етнос: 

35. Хареса ли ти в библиотеката? 

общо много ми 
хареса 

хареса ми 
не ми 
хареса 

изобщо не 
ми хареса 

българин 18,0% 60,5% 17,1% 4,4% 100,0% 

българо-мохамеданин 33,3% - 50,0% 16,7% 100,0% 

турчин 34,5% 37,9% 24,1% 3,4% 100,0% 

ром 34,1% 52,3% 13,6% 0,0% 100,0% 

друг етнос - 100,0% - - 100,0% 
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5. Възрастова група: 

35. Хареса ли ти в библиотеката? 

общо много ми 
хареса 

хареса ми 
не ми 
хареса 

изобщо не 
ми хареса 

11-14 г. 25,4% 56,4% 14,4% 3,9% 100,0% 

15-18 г. 17,2% 58,0% 20,2% 4,6% 100,0% 

 

21. Ползваш ли 
компютър? 

35. Хареса ли ти в библиотеката? 

общо много ми 
хареса 

хареса ми 
не ми 
хареса 

изобщо не 
ми хареса 

ползвам 21,4% 57,0% 17,1% 4,5% 100,0% 

не ползвам 10,0% 65,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

 

24. Ползваш ли 
интернет? 

35. Хареса ли ти в библиотеката? 

общо много ми 
хареса 

хареса ми 
не ми 
хареса 

изобщо не 
ми хареса 

ползвам 20,4% 57,8% 17,3% 4,6% 100,0% 

не ползвам 100,0% 0,0% - - 100,0% 

 
 

36. Хареса ли ти библиотекарят/ библиотекарката? 
База: 419 

 

1. Пол: 

36. Хареса ли ти библиотекарят/ библиотекарката? 

общо много ми 
хареса 

хареса ми 
не ми 
хареса 

изобщо не 
ми хареса 

мъж 26,7% 56,9% 12,4% 4,0% 100,0% 

жена 33,0% 48,6% 15,1% 3,2% 100,0% 

 

2. Тип населено място: 

36. Хареса ли ти библиотекарят/ библиотекарката? 

общо много ми 
хареса 

хареса ми 
не ми 
хареса 

изобщо не 
ми хареса 

София 31,0% 55,2% 13,8% - 100,0% 

областен град 23,4% 57,9% 15,2% 3,4% 100,0% 

друг град 31,7% 49,5% 14,9% 4,0% 100,0% 

село 34,9% 48,6% 12,3% 4,1% 100,0% 

 

4. Етнос: 

36. Хареса ли ти библиотекарят/ библиотекарката? 

общо много ми 
хареса 

хареса ми 
не ми 
хареса 

изобщо не 
ми хареса 

българин 29,0% 53,3% 13,9% 3,8% 100,0% 

българо-мохамеданин 16,7% 16,7% 50,0% 16,7% 100,0% 

турчин 48,3% 44,8% 6,9% - 100,0% 

ром 29,5% 56,8% 13,6% 0,0% 100,0% 

друг етнос - 100,0% - - 100,0% 

 

5. Възрастова група: 

36. Хареса ли ти библиотекарят/ библиотекарката? 

общо много ми 
хареса 

хареса ми 
не ми 
хареса 

изобщо не 
ми хареса 

11-14 г. 35,0% 53,3% 8,9% 2,8% 100,0% 

15-18 г. 26,4% 52,3% 17,2% 4,2% 100,0% 
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21. Ползваш ли 
компютър? 

36. Хареса ли ти библиотекарят/ библиотекарката? 

общо много ми 
хареса 

хареса ми 
не ми 
хареса 

изобщо не 
ми хареса 

ползвам 31,2% 52,0% 13,3% 3,5% 100,0% 

не ползвам 10,0% 70,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

 

24. Ползваш ли 
интернет? 

36. Хареса ли ти библиотекарят/ библиотекарката? 

общо много ми 
хареса 

хареса ми 
не ми 
хареса 

изобщо не 
ми хареса 

ползвам 30,4% 52,6% 13,5% 3,6% 100,0% 

не ползвам 100,0% 0,0% - - 100,0% 

 
 

38. Смяташ ли, че имаш нужда от повече информация за това какво можеш да правиш в 
една обществена библиотека? 

база: 603 
 

1. Пол: 

38. Смяташ ли, че имаш нужда от повече информация 
за това какво можеш да правиш в една обществена 

библиотека? общо 

категорично 
да 

по-скоро да по-скоро не 
категорично 

не 

мъж 16,8% 36,5% 28,1% 18,7% 100,0% 

жена 14,6% 31,6% 39,5% 14,3% 100,0% 

 

2. Тип населено място: 

38. Смяташ ли, че имаш нужда от повече информация 
за това какво можеш да правиш в една обществена 

библиотека? общо 

категорично 
да 

по-скоро да по-скоро не 
категорично 

не 

София 23,9% 36,4% 33,0% 6,8% 100,0% 

областен град 10,0% 36,8% 35,3% 17,9% 100,0% 

друг град 14,3% 27,1% 30,0% 28,6% 100,0% 

село 19,9% 35,2% 34,1% 10,8% 100,0% 

 

4. Етнос: 

38. Смяташ ли, че имаш нужда от повече информация 
за това какво можеш да правиш в една обществена 

библиотека? общо 

категорично 
да 

по-скоро да по-скоро не 
категорично 

не 

българин 14,5% 35,1% 35,3% 15,1% 100,0% 

българо-мохамеданин 11,1% 22,2% 33,3% 33,3% 100,0% 

турчин 25,5% 23,4% 29,8% 21,3% 100,0% 

ром 17,9% 35,8% 23,9% 22,4% 100,0% 

друг етнос 100,0% - - - 100,0% 
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5. Възрастова група: 

38. Смяташ ли, че имаш нужда от повече информация 
за това какво можеш да правиш в една обществена 

библиотека? общо 

категорично 
да 

по-скоро да по-скоро не 
категорично 

не 

11-14 г. 17,6% 35,5% 35,1% 11,8% 100,0% 

15-18 г. 14,3% 33,0% 32,5% 20,2% 100,0% 

 
 

21. Ползваш ли 
компютър? 

38. Смяташ ли, че имаш нужда от повече информация 
за това какво можеш да правиш в една обществена 

библиотека? общо 

категорично 
да 

по-скоро да по-скоро не 
категорично 

не 

ползвам 15,3% 34,5% 34,7% 15,5% 100,0% 

не ползвам 20,8% 29,2% 20,8% 29,2% 100,0% 

 
 

24. Ползваш ли 
интернет? 

38. Смяташ ли, че имаш нужда от повече информация 
за това какво можеш да правиш в една обществена 

библиотека? общо 

категорично 
да 

по-скоро да по-скоро не 
категорично 

не 

ползвам 15,0% 34,9% 34,9% 15,3% 100,0% 

не ползвам 33,3% 16,7% 16,7% 33,3% 100,0% 

 
 

  
32. Посещавал/а ли си 
някога обществена 
библиотека? 

38. Смяташ ли, че имаш нужда от повече информация 
за това какво можеш да правиш в една обществена 

библиотека? общо 

категорично 
да 

по-скоро да по-скоро не 
категорично 

не 

да 16,7% 37,1% 32,3% 13,9% 100,0% 

не 13,5% 27,0% 36,8% 22,7% 100,0% 

 


