
Анета Дончева

Манифестът на 
ИФЛА/ЮНЕСКО за 

обществените библиотеки и 
въздействието му върху 
библиотечната среда в 

България

ФОНДАЦИЯ „ГЛОБАЛНИ 
БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ“ 

6– 8 ноември 2019 г., гр. София



Дончева, Анета. 25 години Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за 
обществените библиотеки.- ББИА онлайн.- Год. 9( 2019), №3, 
с.23-26.



Дончева, Анета. 25 години Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за 
обществените библиотеки.- ББИА онлайн.- Год. 9( 2019), №3, 
с.23-26

В  статията подробно са разгледани:

 призива за честването на Манифеста;

 историята на създаването на Манифеста  и 
неговите варианти  от  1949 г., 1972 г. и 
последният от 1994. (IFLA/UNESCO Public 
Library Manifesto 1994);

 принципите и въздействието  на Манифеста;

 въздействието му в България.



IFLA/UNESCO Public Library 
Manifesto



Манифестът –
дискусии и политики за публичните 

библиотеки

 Как  вдъхновява – как дава мотивация на 
библиотеките по целия свят?

 Как  директно информира за развитието на 
политики и стратегии? 

 Как поставя  основа за оценка на  
резултатите от дейността на библиотеките?



IFLA/UNESCO Public Library 
Manifesto

България - една от първите страни, в които  Манифестът 
е преведен от Зорница Петкова и е публикуван в 
сп. Библиотека, № 4, 1995.



Манифестът вдъхновява

 Провеждане на националните политики и стратегиите, 
на много и разнообразни национални кампании. 
Библиотеки са използвали Манифеста при 
застъпничество за промяна на национално и регионално 
ниво; 

 Много цитирания за основните положения в Манифеста;

 Обучение и придобиване на квалификация; 



Манифестът вдъхновява
 Важността на услугите и начините за правене на тези 

услуги;

 Много публикации, оказали важна роля за развитието 
на библиотечната практика в по-късен период.



Манифестът вдъхновява

У нас липсват добри примери, които 
да вдъхновяват и обнадеждават 

професионалистите  и гражданите. 



Манифестът информира

 В основата на Доклада за предварителна оценка на 
въздействието на Закон за обществените библиотеки и 
ЗОБ от 2009 г . Това влияние е особено видно в 
Стандарта за библиотечно-информационно обслужване 
за обществените библиотеки;



Манифестът информира

 Познаване на Манифеста и индиректно влияние върху 
всички вътрешни нормативни актове на нашите 
обществени библиотеки, особено върху тези, които се 
отнасят до потребителите; 

 Изучаването му е в включено в различни дисциплини 
в университетското библиотечно образование и 
трайно присъства в учебните програми  на 
образователните курсовете за  професионална  
квалификация. 



Манифестът информира

У нас остава непознат  и встрани от 
вниманието на националните и местни 

власти, на хората, които 
администрират библиотечния сектор.



Манифестът предоставя 
индикатори

 Еталон , спрямо който се измерват библиотечните 
услуги;

 Въвеждане като БДС на международните стандарти за 
международна библиотечна  статистика; индикатори 
за резултатност в библиотеките, методи и процедури 
за оценяване на въздействието на библиотеките;



Манифестът предоставя 
индикатори

 ББИА издаде  „ Измерване 
на качеството в 
библиотеките: оценяване 
на ефективността„

 Основа и на много 
изследвания  и проучвания 
за обществените библиотеки, 
осъществени от ББИА, от 
ФГББ и от отделни учени-
изследователи.



Манифестът предоставя 
индикатори

У нас ББИА поставя отдавна остро 
въпроса за промени в събирането и 

анализа на статистическите данни за 
българските библиотеки и създаването на 

Единен модел за библиотечната 
статистика в страната. 

IFLA Library Statistics Manifesto, 9-ти април 
2010 г.е преведен на български език по 

инициатива на ББИА.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Особено полезен ориентир в 
застъпничеството и лобистките усилия в 

полза на публичните библиотеки.



Успехът на Манифеста се измерва в 
степента, в която основните постановки в 
него се използват за да стимулират и за да 

оправдаят желаната промяна.
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