
Размишления Гьотеборг 
 

Световен конгрес на библиотеките Свободният достъп до знание в 

подкрепа на устойчивия прогрес. Гьотеборг, Швеция, август 2010  
 

 

Уважаеми колеги, 

 

През пролетта на 2010 получих одобрение от ИФЛА на 

предложението си за участие с доклад в Сателитната конференция 

на Световния конгрес на библиотеките в Гьотеборг, организирана от 

една от най-новите секции на ИФЛА – Информационна грамотност.   

 

Използвам случая да благодаря на Глобални библиотеки–България 

за подкрепата им за моето участие и невероятната професионална 

възможност да се срещна с колеги от целия свят, както и да проследя  

международния опит чрез представените на Конгреса най-добри 

световни  практики.  Като част от българската делегация наред с 

изнасянето на доклада си имах за задача  да наблюдавам работата на 

колегията по направление № 1 -  Свободен достъп и дигитални 

ресурси - и да предам по-късно впечатленията си на вас в името на 

онова споделяне на идеи, което е в основата на подобни форуми и 

което движи глобалния библиотечен свят. 

 

Така следващите няколко страници ще имат за цел да представят 

главните акценти в развитието на обществените библиотеки  най-

вече в направление № 1 на базата на  изслушаните доклади, 

проведените дискусии,  направените за целта публикации и 

непосредствените ми наблюдения върху работата на Градската 

библиотека в Гьотеборг.  

 

Но преди това - няколко думи за Конгреса 

 

Мотото на Конгреса  Свободният достъп до знание в подкрепа на 

устойчивия прогрес, макар и твърде общо, отразява разбирането на 

муждународната професионална общност за приоритетите в 

библиотечната работа днес. Между другото –  Конгресът е в синхрон 

както с  така наречената “тема на президента” на ИФЛА, а именно 

Библиотеките – двигатели на достъпа до знание, така и с 

проведения в началото на 2010 президентски  симпозиум  на ИФЛА 

под наслов Знаенето не е достатъчно: ангажиране в икономиката 

на знанието.  Още по-показателна е и темата на следващия конгрес 



на библиотеките – Библиотеките отвъд библиотеките: 

Интеграция, иновации и информация за всички.  

 

За какво всъщност говорят тези послания?  На първо място – те 

отреждат изключителна роля на библиотеките днес, очертавайки им 

важна територия, като така индиректно отхвърлят всяко съмнение в 

тяхното бъдеще. На второ – отиват отвъд общите фрази чрез 

прагматизиране на ролята на библиотеките в няколко посоки: 

развитието на човешкия капитал и съответно възможността за 

индивидуално участие в икономиката на знанието;  подпомагането 

на глобалния прогрес чрез повишаване на общото ниво на 

информираност и знание; стимулирането на демокрацията чрез 

осигуряване на информационно равенство като основно човешко 

право и база за личен просперитет; насърчаването на толерантността 

и социалната кохезия и др. /ще се връщам към тези теми в 

конкретната част/. 

 

В Конгреса участваха около 3500 делегати от всички континенти; 

бяха проведени повече от 160 работни сесии; в специално 

организирания изложбен базар се представиха  над 80 библиотеки, 

издателски къщи и рекламни агенции; над 150 библиотечни постери  

показаха рекламни продукти в привличане на потребители и 

проектни промоции на различни библиотеки; 30 библиотеки в 

Гьотеборг и региона отвориха вратите си за организирани и 

спонтанни посещения от страна на делегатите;  повече от 10 

мобилни библиотеки, обслужващи отдалечени места в района, 

дойдоха при делегатите  за да демонстрират  колекциите и работата 

си.  Цялото събитие протече в контекста на нарочно избраното 

съвпадение по време със зашеметяващия едноседмичен културен 

фестивал по улиците на града, а Градската библиотека предостави 

територията, градината и гостоприемството си за срещи на 

делегатите на чаша вино всяка вечер от 20 до 24 часа в продължение 

на цяла седмица!  

 

 

Публичните библиотеки – предизвикателства и промени 

 

Ето и петте направления в работата на Конгреса: 

 

    1. Свободен достъп и дигитални ресурси 

    2. Политика, стратегия и застъпничество 

    3. Потребителите – двигатели на достъпа и услугите  

    4. Средства и техники 



    5. Идеи, иновации, предвкусване на новото 

 

Така структурирани,  направленията  очертават основните  теми, 

проблеми и зони на търсене на световно ниво за всички типове 

библиотеки, и естествено най-вече за публичните, които обхващат и 

най-голям дял от библиотечната информационна инфраструктура. 

Направленията маркират случващата се  промяна в библиотеките,  

съответстваща на времето, в което живеем.  Кои са главните акценти  

на тази промяна,  прозвучали в докладите, дискусиите и  

разработените материали?  

 

На първо място – разбирането за новата роля на  обществената 

библиотека, свързана с преместването на фокуса от колекциите към 

нуждите на конкретните общности и  специфичните местни 

приоритети, които библиотеките като многофункционални 

публични институции са призвани да посрещнат. На практика това е 

вдигане на летвата, което цели интегриране на библиотеката в 

ежедневието на човека и общността като цяло.    

 

Как ще се постигне това? Вторият акцент в работата на Конгреса 

сочи изобретяването на вдъхновяващи, привлекателни, прагматични 

и полезни нови услуги като основна задача на библиотеките днес. От 

креативността на библиотечния мениджмънт  ще зависи промяната 

във всяка отделна библиотека,  утвърждаването и като конкурентен 

актьор в контекста на града или селото, като предпочитано място за 

добиване на информация, за учене, за култура, социални контакти и 

приятно изкарване на свободното  време.  

 

Какъв по-точно да бъде подходът по отношение на иновативните 

услуги?  Това е третият акцент, третото предизвикателство пред 

библиотеките. В многообразния и фрагментиран свят, в който 

живеем, споделиха делегатите, амбицията на обществената 

библиотека може да бъде само една – да достигне прилежащите си 

общности. Как? Като ги проучи, като нагоди колекциите, дейностите 

и услугите си според техните потребности, като ги потърси и отиде 

при тях! Като им служи! 

 

По какъв начин в условията на ограничени публични ресурси в 

световен мащаб може да стане това? Следващият акцент в 

развитието на днешната библиотека се отнася до пълната промяна  в 

стила на управлението и. Добрите световни практики показват, че 

основните механизми за това са няколко:  партньорство и участие в 

коалиции с организации и институции от всички сфери на живота – 



обществени,  културни, образователни, неправителствени, частни;  

работа в мрежа със сходни организации за споделяне, обмяна, 

изработване и коопериран абонамент на ресурси; усвояване на 

фондове чрез  проекти на местно, национално и международно ниво; 

стопански дейности в рамките на закона; ежедневна битка за 

общественото доверие чрез иновации и разширяване на услугите; 

активност по отношение на медиите и социалните мрежи и 

непрекъснато произвеждане на новини; лобиране и натиск върху  

властта на международно, национално и местно ниво за увеличаване 

на субсидиите.   

 

От само себе си се разбира, че следващият акцент в промяната на 

библиотеките засяга самата същност на библиотечната професия. От 

спокойна, приемаща и приятна, тя се превръща в неспокойна, 

активна, изобретателна, безкрайно интересна за търсещите и 

амбициозните и не на последно място -  доходна. “ Аз съм богат 

човек и не се притеснявам от това” – ми каза мениджърът на 

библиотеките в Архус, Дания. “ Ние имаме повече от 200 партньори, 

а по колко проекти работим в момента не съм в състояние да 

изброя”.  

 

Публичните библиотеки, свободният достъп и дигиталните 

ресурси 

 

Как се съотнасят тези общи положения с темите за свободния достъп 

и дигиталните ресурси?  Как изглежда световната картина на 

обществените библиотеки в конкретен план? 

 

Преди всичко трябва да се отбележи разширяването на понятието  

“ свободен достъп” по отношение на дигиталните ресурси. Докато 

до скоро понятието се свързваше най-вече с усилията за осигуряване 

на достъп до интернет и  абонамент за дигитални ресурси, днес 

определено това се счита за недостатъчно. Разбирането за “достъп” е 

много по-реалистично и интегрира набор от инструктивни и 

обучителни дейности по търсене и използване на информация.  То е 

тясно свързано с понятието за индивидуална информационна 

грамотност и неговите общопризнати пет елемента:  

 

1. Осъзнаване  на информационните потребности 

2. Умения за локализиране и оценка на информацията 

3. Умения  за съхраняване и обработка на информацията 

4. Ефективно и етично използване на информацията  

 



    5. Прилагане на информацията за създаване и разпространение на    

        знания       

 

Между другото, участниците в Сателитната конференция по 

информационна грамотност, предшестваща Конгреса, се обединиха 

около българското предложение за добавяне на два допълнителни 

елемента, хармониращи с развитията на днешния живот: 

 

6. Умения за използване на информацията за личния успех и 

благосъстояние 

7. Развиване на култура на търсене на информация и учене  през 

целия живот. 
 

Смисълът на последните два елемента е ясен – това е опит да се 

отиде отвъд клишетата и се достигне до истинската и простичка 

същност на идеите за информационна грамотност и свободен 

достъп, а именно, че възможностите и уменията за използване на 

информация днес са ключът към  личното/ и общото/ благополучие 

и повишаването на качеството на живот. 

 

Нека кажем и каква е връзката на горните постановки с развитието 

на обществените библиотеки.  

 

Достъпната и гостоприемна за всички, безплатна обществена 

библиотека се създава в резултат на широки обществени движения в 

Европа и Северна Америка около средата на 19ти век, тласната е от 

идеите на Просвещението, националните  и индустриалните 

революции, и разбирането, че знанието е будител на народите и 

двигател на прогреса, а постиженията на науките принадлежат на 

всички. Движението за обществени библиотеки съвпада с 

модернизацията на градовете, с усилията за извоюване на всеобщо 

безплатно образование,  а по-късно и избирателно право, с 

изграждането на другите публични  институции като музеи, паркове, 

обществени бани и др.  

 

Библиотеката заема специално място в тази палитра. Днес тя остава 

единствената обществена институция, вярна на своя архетип – 

безплатна, достъпна, демократична, отворена за всички. Тук е и 

предизвикателството и шанса и, по мнението на  участниците в 

Конгреса. Три основни аргументи биваха изтъквани в подкрепа на 

тази теза.  На първо място -  мит е, че в Google  може да се намери 

всичко.  Много често истински ценната информация се намира в 

скъпо платени бази данни и електронни журнали, които 



обикновеният човек не може да си позволи. Второ -  библиотеките са 

призвани в най-голяма степен  да предлагат достъп до първична 

информация, на базата на която човекът през призмата на 

собствения си интелект и анализ изгражда своето знание. Трето -  

няма друга публична институция, която да покрие нововъзникналата 

необходимост от непрестанно технологично и информационно 

ограмотяване без което скоро човешкият живот ще е невъзможен.... 

Няма никакво съмнение – обществената библиотека  е мястото на 

свободния достъп  до информация за всеки и на всички онези 

съпътстващи дейности, улесняващи този достъп. Тя е  център за 

трансфер на потоците от информация до своите общности; 

модерният библиотекар - мениджър на знанието, но и инструктор, 

учител, педагог. 

 

Нека с няколко примери от Конгреса  да илюстрираме работата и 

търсенията на библиотеките по темата. 

 

- Новата роля на библиотеката. Изместване на фокуса към 

потребностите и приоритетите на града/ селото 

 

Типичен пример в това отношение е Градската библиотека в 

Гьотеборг. Съвсем очаквано за страна с висок стандарт и ефективна 

социална политика, библиотеката в Гьотеборг е помислила за 

всичките възможни групи и общности на територията си от майки с 

бебета до хора с дислексия и психични проблеми. Но да погледнем и 

отвъд тези постижения. Как реагира библиотеката на приоритетите 

на града – интеграцията на имигрантското население,  надхвърлящо 

25 % от жителите и създаващо напрежение в страната по време на 

криза; амбицията на града на Волво и Ериксън за национален и 

световен бизнес лидер; претенциите на втория по големина град в 

швеция, страната с най-висок индекс на демокрация, за прозрачност 

на властта и пряко участие на гражданите в управлението?  В 

последното десетилетие библиотеката изгражда интересна 

“мозаечна стратегия” чрез оформяне на над 10 постоянно действащи 

“ъгли” със специфични книжни и дигитални колекции и дизайн за  

дебати и споделяне на добри практики между експерти и граждани, 

напр. : Интеркултурен ъгъл за интеграция на чужденците,  Бизнес 

ъгъл за обмяна на опит между  водещи и стартиращи компании, 

Парламентарен ъгъл за предварително обсъждане на законопроекти 

с местни депутати от различни партии, Европейски ъгъл за дискусии 

с европейските депутати по ползите на страната и града от 

Европейския съюз и др.  Едноседмичното участие на библиотеката с 

атрактивни културни прояви от рода на модни ревюта, аматьорски 



спектакли, екзотични танци за всеки, художествени ателиета за 

семейства с малки деца и др. по време на културния фестивал на 

града до късно вечерта превърна библиотеката пред очите на 

делегатите на Библиотечния конгрес в изключително посещавано 

място, винаги пълно и заобиколено с хора, истинско пространство за 

свободен достъп и интеграция на града. 

 

- Нови вдъхновяващи и полезни услуги.  

 

Към изброените по-горе примери на дейности-иновативни услуги, 

които на практика постигат новата роля на библиотеката,  от 

представените на Конгреса проекти бих добавила тези  за: 

преодоляване на пропастта  в агрикултурното познание в Индия,  за 

преподаване на информационна грамотност в средно училище в 

Южна Африка, за обучение в информационна грамотност за 

ученици в изолирани райони в Аляска, за изследване /с цел 

адаптиране на учебната програма/ на информационната грамотност  

на латиноамерикански студенти в Лос Анджелис,  за придобиване на 

практическа информационна грамотност на младежи отгледани в 

социални домове на Столичната библиотека в София, както и два 

изключително интересни проекти за стимулиране на детското четене 

на Националната библиотека в Сингапур. Обединяващото в тях, 

както се подразбира, е активното отношение на съответните 

библиотеки в разработването на специфични продукти и услуги, 

които да привлекат вниманието и в същото време да бъдат полезни в 

конкретния живот на потребителите.  Струва си да се отбележи 

ангажирането на частна компания към Борда на Националната 

библиотека в Сингапур за креативни подходи в промоциране на 

четенето чрез увеличаване на визуалността и забавния елемент в 

издателската политика, използване на рекламни постери - абстракти, 

както и интегрирането на културата на форума и блога в 

училищните програми. Сериозно внимание заслужават опитите за 

теоретизиране в Германия на прилагането на фирмени похвати и по-

точно на инвестиране в систематични иновации като маркетингова 

стратегия в модерната библиотека.  

 

- Достигане до актуалните и потенциални потребителски групи. 

 

Споменатите вече добри практики по своята същност представляват   

успешни опити на библиотеките да “отидат” до общностите и 

сегментите на многообразното общество. Тук бих прибавила и 

множество проекти, насочени към мултикултурни общности чрез 

създаване на бази данни на родните им езици, като например един от 



проектите за информиране на имигранти на 13 езика, реализиран от  

библиотеките в Архус, или наемането на щатни служители и 

доброволци от различни етнически общности за улесняване на 

достъпа на чужденците като утвърдена практика във Финландия и 

Швеция, или програмата за изучаване на художествената литература 

на малцинствените групи от учениците във Великобритания с цел 

опознаване и приемане на “другия”,  реализирана в редица публични 

библиотеки в страната.  

 

- Нови подходи в управлението на публичните библиотеки 

 

Всичко това, както беше споменато, се случва благодарение на 

промяна в мениджмънта на библиотеките по посока на оттласкване 

от традиционния малко или повече пасивен модел и апробиране на 

нови възможности – главно чрез проекти и партньорства. 

Изброените по-напред проекти не само са финансирани от външни 

източници в полза на потребителите – те са допринесли и за 

подобрение на условията в библиотеките, за създаване на по-

приятен и комфортен интериор, за обогатяване на колекциите, 

стабилизиране на биографиите и повишаване на имиджа на 

библиотеките в конкретния местен контекст. Хит в справянето на 

библиотеките с нарастващите потребности от книжни и дигитални 

ресурси от една страна и намаляващите субсидии от друга за 

осигуряване на свободен достъп за всички са всевъзможните ко-

абонаменти и ко- продукции на местно, национално и глобално 

ниво, например: съвместното изграждане на бази данни от 

постоянно действащи коалиции като тази на Музеи, библиотеки, 

архиви в Швеция, синхронизирано с политиката на Европейския 

съюз и проекти като Европеана; кооперираното закупуване на бази 

данни от библиотечни асоциации и групи популярно във 

Финландия, Дания и др.; интегрираните национални библиотечни 

системи като тези в целия Северен свят.  

 

- Промяната в библиотечната работа и професия.  

 

Основното в промяната беше  вече изтъкнато, както и имплицитно 

загатнато чрез избраните проекти. Може да се добави изричния 

фокус по време на конкретните дискусии върху: уменията на 

модерния библиотекар за изучаване на местния контекст и 

конкретните нужди на потребителите; акцента върху 

практикуването на бизнес комуникацията в партнирането;  

психологическите и педагогически способности, необходими в 

инструкциите и заниманията по информационна грамотност с 



различни общности.  В същото време ясно прозвуча необходимостта 

от мерки в областта на автоматизацията, както и 

преструктурирането на библиотечната работа за освобождаване на 

време за новите отговорности.  

 

В съзвучие с непрестанно променящата се идентичност на 

професията са и търсенията в областта на продължаващото обучение 

на персонал. Някои европейски библиотеки / отново в Северния 

свят/ разполагат от години с добре разработени модели за 

периодично освежаване на знанията и преподаване на новости за 

цели екипи на място в самите библиотеки. Интересен проект в 

Сирия представя успешен опит зо промяна на разбирането за 

информационна грамотност на 20 училищни библиотекари. 

Авангардни са и опитите за дистанционно придобиване на степен в 

специфична област, например магистърската програма за учители в 

информационна грамотност на деца със специални нужди в Аляска/ 

приложимо и за библиотекари/. Различни стратегии за 

преквалификация  в Националната библиотека на Нидерландия, така 

че през 2020 година библиотечната система да разполага с 

квалифициран персонал, който да управлява библиотеката на 

бъдещето, се дискутират, провокирани от опасността от изоставане 

на професионалните умения от развитието на живота и 

технологиите.  

 

Вместо заключение 

 

Подобна работа трудно може да бъде завършена по няколко 

причини.  От една страна, никак не е лесно да се обхване, обобщи и 

систематизира накратко всичко онова, което се представя на  един 

световен конгрес. При всички случаи абстракцията е субективна. От 

друга – дебатът по поставените  въпроси продължава.  От трета - 

знам, че много български библиотеки работят на международно 

ниво и правят не по–малко полезни и интересни проекти за своите 

общности... А това не бива да става в мълчание!    

 

Затова - нека този текст остане незавършен и нека намерим форма да 

продължим Конгреса тук в България чрез съвместни дейности, 

споделяне на опит и дискусии!  

 

Румяна Койчева 

Библиотечен изследовател и консултант 


