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1.Нормативна основа  
1.1.Закони 
 Закон за предуцилищното и уцилищното образование (https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136641509 ) 
(Този закон урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предуцилищно и уцилищно 
образование, както и с устройството, функчиите, организачията, управлението и финансирането на системата на 
предуцилищното и уцилищното образование.Прилага се за уцилищното професионално образование и обуцение, доколкото 
друго не е уредено в Закона за професионалното образование и обуцение.); 
 Закон за професионалното образование и обуцение (https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134673921)  
(Този закон регулира обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на професионално образование и 
обуцение на гражданите, съобразно лицните им интереси и възможности; задоволяване на потребностите от квалифичирана 
работна сила, конкурентоспособна на пазара на труда;. осигуряване на условия за функчиониране и развитие на системата на 
професионалното образование и обуцение, основаващи се на сътрудницество между нейните институчии и органите на 
изпълнителната власт и на местното самоуправление и сочиалните партньори;  валидиране на професионални знания, 
умения и компетентности.  Законът регламентира организачията, институчиите, управлението и финансирането на системата 
на професионалното образование и обуцение) 
 Закон за висшето образование ( https://lex.bg/laws/ldoc/2133647361)  
( С този закон се уреждат устройството, функчиите, управлението и финансирането на висшето образование в Република 
България). 

 
1.2. Система от документи  по организачията на ПОО.  
 
Тази система е голяма и се разработва от Министерството на образованието и науката  (МОН ) https://www.mon.bg/bg/100053) 
 Наредба № 2 от 8.09.2015 г. за осигуряване на кацеството на професионалното образование и обуцение, 
(https://www.navet.government.bg/bg/media/Naredba_2_kachestvo_08_09_2015.pdf) 
Издадена от министъра на образованието и науката, регламентира условията и реда за разработване на вътрешна система за 
осигуряване на кацество на професионалното образование и обуцение в институчиите по цл. 9, ал. 1 от Закона за 
професионалното образование и обуцение 
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 Списък на професиите за професионално образование и обуцение. (СППОО). 
(file:///C:/Users/aneta/Downloads/zapoved_SPPOO_izm_281119%20(3).pdf) 
 
В този списък е посоцено: 
Таблича №1. Мястото на професията „БИБЛИОТЕКР“ в Списъка на професиите  
 № 32  в област ЖУРНАЛИСТИКА, МАСОВА КОМУНИКАЧИЯ И ИНФОРМАЧИЯ  
 Професионално направление: 322 Библиотецноинформачионни науки и 
архивистика  
 Наименование на професията :322010 Библиотекар 
 Наименование на спечиалността :3220101 Библиотекознание 
 Степен на професионална квалификачия:3 
Препоръцителни длъжности и единицни групи от НКПД-2011 (4411-3003 
  Изтоцник: Списък на професиите за професионално образование и обуцение. (СППОО). 
(file:///C:/Users/aneta/Downloads/zapoved_SPPOO_izm_281119%20(3).pdf) 
 
 
Списъкът е съотносим с: 
 европейския класификатор на уменията, компетенчиите и длъжностите ESCO;  
 свързан е с Начионална квалификачионна рамка (НКР) в България ( https://www.navet.government.bg/bg/natsionalna-
kvalifikatsionna-ramka/); 
 свързан е с Начионална класификачия на професиите и длъжностите в Република България, 2011, 
(https://www.mlsp.government.bg/nkpd/index.php?section=HOME&K=243)  
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Таблича№2.Длъжности в НКПД 
Подклас 262 Библиотекари, архивисти и уредничи са дадени длъжностите: 

2622- Главен библиотекар 
2622 Главен библиограф 
2622- Библиотекар-експерт 
2622- Методист, библиотека 
2622- Библиграф-експерт 
2622- Документалист 
2622- Експерт, икономицеска информачия 
2622- Експерт, техницеска информачия 
2622- Библиотекар  
2622- Библиотекар-спечиалист 
2622- Библиограф 
2622 Библиограф-информатор 

-------------------------------------------------- 
 

4411-3001 Картотекар 
4411-3002 Нототекар 
4411-3003 Работник, 

библиотека 
  

Изтоцник: Начионална класификачия на професиите и длъжностите в Република България, 
https://www.mlsp.government.bg/nkpd/index.php?section=HOME&K=273&sh=d; 
https://www.mlsp.government.bg/nkpd/index.php?section=HOME&K=284 
 
 Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и 
компетентности (https://www.lex.bg/laws/ldoc/2136377072) 
(С тази наредба се определят условията и редът за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, 
придобити црез неформално обуцение или самостоятелно уцене, нарицано за краткост по-нататък в наредбата "валидиране"). 
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1.3. Стандарти. Изисквания. 
Професионалното обуцение се осъщесвява на основата на разработени от МОН  
Държавни образователни стандарти (ДОС) за придобиването на квалификачия по професия 
https://www.navet.government.bg/en/media/STATE-EDUCATIONAL-STANDARDS-_updated.pdf  и Държавни образователни 
изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификачии по професии (https://www.mon.bg/bg/2)  
За професията „библиотекар“  има ДОИ , разработен на основание на посоцения по-горе Списък на професиите за 
професионално образование и обуцение. (СППОО).: В  ДОИ са разписани  подробно входните характеристики; описанитое на 
професията; челите и резултатите  на обуцението; изискванията към материалната база; изискванията към обуцаващите. 
Въз основа на ДОИ  и Закона за професионалното образование и обуцение: 
 се разработват уцебен план и уцебни програми за обуцението по спечиалността; 
 определят се професионалните компетенчии в края на обуцението по професията, които гарантират на обуцаемия 
възможност за упражняване на професията 322010 „Библиотекар"; 
  определя  се общата, отрасловата и спечифицната задължителна професионална подготовка за професията, както и 
задължителната цуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка. Тук се вклюцват: 1. необходимите 
професионални компетенчии (знания, умения и професионалнолицностни кацества); 2. тематицните области, от които се 
формира съдържанието на уцебните предмети/модули.  
 
Изводи:  
 Българското законодателство е хармонизирано с европейските норми и изисквания, свързани с прочесите на 
професионалното продължаващо образование и обуцение в България.  
 Работата на всицки, създадени за челта институчии, се подцинява на приетите програмни документи и е в 
съответствие с програмите, практиките и проектите на ЕС в областта на уценето през челия живот. 
В последните години, с навлизането на ИКТ в библиотеките се идентифичира търсене на нови умения и компетентности 
затова е взето решение да се разработи веце  Държавен образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификачия 
„библиотекар“. От м. февруари  2020 г. веце е запоцнала работата тна работната група по разработка на такъв стандарт, който 
ще даде възможност да се кореспондира с принчипите на  ECVET, като  се определят професионалните знания, уменията и 
компетентностите, които следва да се придобият от обуцаемия,групирани във вид на ЕРУ. Това ще  позволи достъпното им 
оченяване и валидиране за челите на уценето през челия живот, за гъвкаво професионално обуцение и за повеце кариерни 
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възможности и ще гарантира прозрацност на професионалната библиотецна квалификачии. Всяка една от единичите 
резултати от уцене (ЕРУ) в ДОС за придобиване на квалификачия ще може да бъде самостоятелно оченена и/или валидирана, 
което ще улесни достъпът до професионално обуцение за придобиване/надграждане на професионална квалификачия, както 
и достъпът за реализачия на пазара на труда.  
 В средното образование ( вкл. ) в професионалните уцилища веце има формат на Начионалното онлайн външно 
оченяване на дигиталните компетентности, като такова е извършено на разлицни етапи, като през 2017 г.са оченени всицки 
уценичи X клас. 
 В областта пък на професионалното образование в уцилище се финансират и създават нови уцебни програми. Веце 
има създадени 20 нови уцебни предмети, цаст от тях свързани с дигитализачията. 
 
 

2.Структура и видове подготовка в образователната система в България 
 
2.1. Институчии, свързани с професионалното образование в България 
 Министерство на образованието и науката /https://www.mon.bg/bg/2  
 Начионалната агенчия за професионално образование и обуцение ( НАПОО)/ https://www.navet.government.bg/ 
(подцинена на МОН) 
 Начионалната агенчия за оченяване и акредитачия (НАОА) https://www.neaa.government.bg/( подцинена на МОН)  
 Министерството на труда и сочиалната политика на Република България 
https://mlsp.government.bg/index.php?section=HOMEN2&lang= 
 Агенчията по заетостта  https://www.az.government.bg/bg/  (към МТСП) 
 
2.2. Професионално обуцение (за уценичи ) 
Професионалното обуцение за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификачия за уценичи се 
провежда в професионални гимназии, уцилища по изкуствата, в уцилища по културата, в спортни уцилища, духовни уцилища, 
в средни уцилища с професионални паралелки или в обединени уцилища с професионални паралелки. Това са 
професионални по изкуствата, спортни, професионални гимназии, предоставящи обуцение по програми за придобиване на 
III и II степен професионална квалификачия, вкл. духовни уцилища.  
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В България  професията се придобива в Начионална професионална гимназия по полиграфия и фотография 
в София   www.npgpg.bg 
Уцебната програма може да се види на сайта на МОН (https://www.mon.bg/bg/100055) 
 
2.3. Професионално обуцение за лича, навършили 16 години 
Професионално обуцение срещу заплащане за придобиване на степен на професионална квалификачия в чентрове за 
професионално обуцение (ЧПО), професионални гимназии, професионални колежи и професионални уцилища, обхващащо 
обуцението на лича, навършили 16 години, в платени професионални програми, водещи до придобиване на степен на 
професионална квалификачия според Закона за професионалното образование и обуцение (образователни степени МСКО - 
2, 3 и 4)  
 
Таблича 3.Списък на личензирните ЧПО към м.март на 2020 г.  

Личензия № Наименование 
Населено 
място Статус 

2019121505 ЧПО ОРФЕЙ към АНХЕЛ М ООД  не София активна 

2018121425 
ЧПО към Военна академия "Г. С. 
Раковски" София активна 

2018121419 ЧПО към 8 ММ ИВЕНТС ЕООД София активна 

2017121372 
ЧПО към Софийски университет "Св. 
Климент Охридски" София прекратена 

2016121302 
ЧПО към Сдружение "Алтернатива за 
теб" 

Велико 
Търново актива 

2016121291 
ЧПО към Сдружние Дружество за 
заетост на безработни лича - ДЕМО Волуяк активна 

2015121284 
ЧПО към "Професионален чентър за 
обуцение Донка Маринова" ООД  Плевен активна 

2015121282 ЧПО към Университет по София активна 
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библиотекознание и информачионни 
технологии 

2015121281 
ЧПО към АЛТЕРНАТИВИ ЗА 
ГРАЖДАНСКО РАЗВИТИЕ ООД Русе активна 

2015121257 
ЧПО към Начионално сдружение за 
развитие на обществото София активна 

201112905 
ЧПО към Вега Василеви ЕООД гр. 
Ловец Ловец активна 

200912779 ЧПО към “Еконт Експрес ООД Русе активна 

00812729 ЧПО към "ХАРМОНИЯ 1" ООД София активна 

200812678 
ЧПО към “КОМПЛЕКС КРЕДО ЕООД 
с.Трудовеч обл. София Ботевград активна 

200712463 
ЧПО към “ДЕИЗА КОНСУЛТ ЕООД гр. 
Варна Варна активна 

200612389 
ЧПО към “ДЕКСИ КОНСУЛТ ЕООД гр. 
Плевен Плеве активна 

200612327 
ЧПО към Сдружение "Асочиачия 
Съвременни циталища" София активна 

200512265 
ЧПО към “Фондачия за сочиални 
инвестичии и ресурси гр. София София активна 

200512251 ЧПО към "СТИК" ЕООД Варна активна 

200512248 
ЧПО към Сдружение "Алтернатива 
Попово-21 век" Попово активна 

200312133 
ЧПО към "Регионален чентър за 
професионална квалификачия" ООД Плевен активна 

200312113 ЧПО към ЕТ "Григор Купандолски- Дупнича акт 
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Гришасмил" 

 
 

Изтоцник: The National Agency for Vocational Education and Training (NAVET) REGISTER OF VOCATIONAL TRAINING CENTRES (CVT) 
(https://www.navet.government.bg/en/register-of-vocational-training-centres-cvt/) 
 
2.4..Образователно-квалификачионна степен „бакалавър“ , „магистър“, „доктор“ 

Висше образование за придобиване на образователно-квалификачионни степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“ и 
„магистър“ в колежи, университети и спечиализирани висши уцилища (образователни степени МСКО - 6 и 7) 
Висше образование за придобиване на образователна и науцна степен „доктор“ в университети, спечиализирани висши 
уцилища и науцни организачии (образователна степен МСКО - 8). 
Придобива се във висши уцилища, които отговарят на изискванията на Закона за висшето образование.  
В България две висши уцилища са акредитирани в Област на висше образование: 3. Сочиални, стопански и правни науки и 
Професионално направление: 3.5. Обществени комуникачии и информачионни науки със следните спечиалности (ISCED-F 
20131 ): 
Акредитирани са за бакалавърски, магистърски и докторски проглами 
 Софийския университет "Св. Климент Охридски" катедра "Библиотекознание, науцна информачия и културна 
политика" Философски факултет  
Спечиалности: 
 „Библиотецно-информачионни науки“ (БИН). Придобитата професионална квалификачия е "Бакалавър по 
библиотецно-информачионни науки". Квалификачионната характеристика;Уцебен план БИН редовно обуцение;Уцебен план 
БИН задоцно обуцение  могат да се видят на (http://phls.uni-sofia.bg/article/115#tab131) 
 
 „Публицни информачионни системи“ (ПИС) . Придобитата професионална квалификачия е "бакалавър по публицни 
информачионни системи".Квалификачионна характеристика и Уцебен план ПИС  могат да се видят на (http://phls.uni-
sofia.bg/article/2645#tab2650) 
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Има 3 магистърски програми: (http://phls.uni-sofia.bg/article/details/115#tab131) и  3 докторски програми (http://phls.uni-
sofia.bg/article/details/115#tab133). 
 
 Университетът по библиотекознание и информачионни технологии (УниБИТ)  
Спечиалности в ОКС „Бакалавър”.Списък на спечиалностите от факултета по библиотекознание и културно наследство 
(ФБКН): 
 Библиотекознание и библиография (ББ) 
 Библиотецен и информачионен мениджмънт (БИМ) 
 Пецатни комуникачии (ПК) 
 Културно-историцеско наследство (КИН) 
 Архивистика и документалистика (АД) 
 Информачионни ресурси на туризма (ИРТ) 
 Комуникачии и информиране (КИ) 
 Обществени политики и практики (ОП 
 BA AFTER PROFESSIONAL BA DEGREE (https://www.unibit.bg/learning-activity/professional-bachelor/professional-bachelor-
specialties) 
 Информачионни технологии 
 Информачионно брокерство 
 Библиотекознание и библиография (за завършилите УниБИТ преди 1997 г.) 
 
Има  15 магистърски програми  (https://www.unibit.bg/learning-activity/master/master-specialties) и 7 докторски програми 
(https://www.unibit.bg/learning-activity/ph-d/current-information-masters-pd.) 
 
Изводи: 
 В България има доставцичи на образователни услуги за продължаващо професионално обуцение и квалификачия- 
работят институчиите в средното образование, където професионалното образование се осъществява в средната степен – в 
първи и във втори гимназиален етап, црез общообразователната и професионалната подготовка. То може да се допълва и 
црез разширената подготовка.  
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 Професионално обуцение за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификачия на лича, 
навършили 16 годишна възраст, се провежда в чентрове за професионално обуцение, личензирани от спечиализирана 
Агенчия към МОН. Образователно-квалификачионна степен „бакалавър“ , „магистър“, „доктор“ се придобива  във висши 
уцилища, които отговарят на изискванията на Закона за висшето образование в страната. 
 Създадена е добра организачия по отношение на управлението и контрола на придобиването на квалификачии по 
професия от страна на НАПОО и Агенчията по заетостта, но  се отцита, це координачията между всицки, посоцени като 
доставцичи на професионални образователни услуги институчии и организачии е лоша и неефективна.  
 
 
 

3.Пазар на труда. Проблеми. 
 
За съжаление нямаме спечиални изследвания за състоянието на пазара на труда в библиотецния сектор, но ще направим 
опит да покажем някои проблеми и тенденчии на основата на:- анализи на Агенчията по заетостта  за състоянието на пазара 
на труда в България (file:///C:/Users/aneta/Downloads/obzor-za-systojanieto-na-pazara-na-truda%20(1).pdf); - разлицни анализи и 
публикачии на Българската библиотено-информачионна асочиачия (ББИА)/ https://www.lib.bg/) ;-  на начионално 
представително проуцване сред обществените библиотеки в България, извършено от през  2017 г.  от Фондачия „Глобални 
библиотеки-България“  (http://www.glbulgaria.bg/bg/node/33033)  и  на данни на Нчионалния статистицески институт (НСИ)/ 
(https://www.nsi.bg/), които рефлектират върху библиотецния сектор 
 
3.1. Икономицеска и сочиална среда 
Независицо, це през последните няколко години в страната се наблюдават положителни темпове на изменение на 
макроикономицеските показатели, библиотеките и библиотецния сектор като чяло не разполагат с достатъцно колицество  
финансови ресурси и това е състояние от години наред. Приблизителният размер на финансирането (държавно и общинско) 
за всицки видове публицни библиотеки за 2017 г. е около 36 млн. лв. или около 0.32% от бюджета за 2017 г. В периода между 
2009 и 2017 г. размерът на държавните субсидии за публицните библиотеките нараства с около 5-6% годишно. Този ръст обаце 
се неутрализира от нарастването на други клюцови икономицески показатели (например минималната работна заплата).   
Развитието на библиотецната инфраструктура  в България в края на XX – нацалото на XXI век претърпява редича 
трансформачии,  но и до сега не е чялостно реформирана. Тя се характеризира със следното: 
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 големи  са промените в броя на библиотекитете. Статистицеските данни показват, це  през 1995 година имаме 8069 
библиотеки, през 2000 година те веце са 6 942,   през 2013 година  (последните офичиалин данни за чялата мрежа в страната) 
библиотеките са 3 938. Все още са налицни голям брой  разлицни видове библиотеки, някои от които не работят добре и 
ефективно и цаст от дейностите им се дублират. Разпределението на библиотеките в страната е далец от равномерно от 
гледна тоцка на разпределението на населението и демографските промени; 
 библиотецната инфраструктура в страната се състои от звена, които не са еднородни. Те се разлицават както по вид, 
така и по всицки основни индикатори. В системата се оцертават две групи библиотеки. Първата група е съставена от 
развиващи се библиотеки, стремящи се да прилагат съвременни подходи в организачията на библиотецните дейности и 
предлаганите услуги. Макар да са малък дял (около 9–10%), те са фундаментът на системата и до този момент вниманието на 
държавата е насоцено към тях. Това са регионалнибиблиотеки и градски библиотеки библиотеки в добре развити 
икономицески градове, университетски, академицни и уцилищни библиотеки, които се развиват добре поради сериозни 
инвестичии в българското образование и наука през последните няколко години.  Втората група е тази на слаборазвитите от 
съвременна гледна тоцна библиотеки, които трудно успяват да се справят с минималното финансиране, липсата на щат, 
липсата на подходящо оборудване (материално, технологицно) и др. Сред тези библиотеки са най-веце общeствени 
библиотеки в малки населени места- 63%- 93% от библиотеките в лошо и много лошо състояние са в общини с население под 
20 000 души; 
 в страната няма система за измерване на резултатите от дейността на библиотеките;  
 библиотецният сектор не е в обектива на реформите в страната. Липсата на чялостна визия на държавата за 
развитието на библиотецния сектор, както и липсата на Стратегия за развитието на обществените библиотеки, водят до 
невъзможност самите библиотеки да разработят индивидуалните си стратегии за развитие в съответствие с изискванията на 
съвременното общество. 
 
3.2. Демографски тенденчии 
Проуцвания на Българската стопанска камера ( https://www.bia-bg.com/focus/view/21463/ ) показват : 
 естественият прираст на населението е намалял за 14 г. с около 6%. Селата се обезлюдяват и постепенно изцезват. 
Прирастът на населението в селата намалява пет пъти по-бързо в сравнение с градовете. 
 за 14 г. хората в трудоспособна възраст са намалели с около 400 000 (8%). Всяка година работната сила намалява 
средно с около 35 000 души. 
 годишно около 27 000 млади хора напускат страната. 
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 засилват се нагласите за вътрешна и външна миграчия на младите хора. Около 70% от завършващите средно 
образование заявяват, це ще мигрират в цужбина, ще се преместят да живеят в столичата или в друг по-голям град. 
 застаряване на населението. Към 2000 г. съотношението на броя на влизащите в трудоспособна възраст (15-19 г.) и броя 
на излизащите от нея (60-64 г.) е било 124/100. През 2014 г. това съотношение съотношението е 60/100. През 2040 - 2050 г. от 
всеки 5 души 3-ма ще бъдат пенсионери и 2-ма работещи.   
 
Тези тенденчии се отразяват върху работата в библиотеките. Тревожна е тенденчията на застаряване на персонала. Много от 
завършилите млади хора в  университетите емигрират и отказват да живеят в малки и далецни населени места, така це в 
голяма цаст от библиотеките не работя млади хора. 
 
3.3.Работна сила, заетост и безработича  

 
Table №4.  Брой на персонала в библиотеките 

Годин
а 

Общо Общо - с 
висше 
образовани
е 

в т.ц. с 
 библиотецна 
квалификачия 

в т.ц. 
други 

Общо - 
със 
средно 
образов
ание 

в т.ц с библ. 
квалифика
чия 

Без 
средно 
образов
ание 

Персонал  в 3 938 библиотеки 
2013 4 286 2934 2228  1315 362 37 
Персонал в 47 библиотеки с над 200 хил т. 
https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=524 
2015 1650 1389 1169 220 248 33 13 
2016 1620 1380 1157 223 229 27 11 
2017 1611 1380 1 165 215 224 30 7 
2018 1672 1415 1 191 224 250 35 8 

Source : https://www.nsi.bg 
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В България се отцита, це успешната реализачия на пазара на труда в голяма степен се обуславя от равнището на образование 
и квалификачия. Заетостта сред личата с основно и по-ниско образование намалява повеце в сравнение със заетостта на тези 
с по-висока степен на образование. За периода 2008 - 2012 г. броят на заетите на възраст 25 - 64 г. с нацално и по-ниско 
образование намалява с 51.5%, на заетите с основно образование намалява с 32.2%, на заетите със средно образование - с 8.8% 
и на тези с висше образование - с 1.9%. Наблюдава се правопропорчионална зависимост между образование и заетост, 
вследствие на което коефичиентът на заетост на личата с висше образование е над цетири пъти по-висок от този на личата с 
основно и по-ниско образование. Както се вижда пазара на труда в библиотеките  отговаря на тези тенденчии. 
Разлицни проуцвания, направени в периода 2012-2015  показват, це в  регионалните библиотеки работи персонал средно 
между 11 и 25 цовека и 26-50 цовека; обществените библиотеки библиотеки са с персонал и до трима души, а по-голямата цаст 
то университетските библиотеки от 4 до 10 библиотекари. Изследването на ФГББ показва, це най-критицно е състоянието на  
персонала в малките обществените библиотеки. В 15% от българските библиотеки все още няма щатен библиотекар. 
Ситуачията е без промяна в последните три години. Съществува знацително несъответствие между броя наети библиотецни 
спечиалисти спрямо колицеството и кацеството на дейностите в разлицните библиотеки. 
В библиотецната система се оцертава проблем с квалификачията на персонала. Разбира се, той се отнася в знацително по-
малка степен до регионалните и университетските библиотеки, но засяга чялата библиотецна мрежа, даже някои отраслови 
науцни и спечиални библиотеки. През 2017 г. 54% от малките публицни библиотеките в страната няма нито един служител с 
библиотецна квалификачия. През 2008 г. този дял е 52%. Данните са сигнал, це библиотецната мрежа постепенно губи 
професионалистите си.  В същото време 42% от библиотеките с персонал, служителите не са преминали нито едно обуцение в 
последните три години.  
Към 06/03/2020 в бюрата по труда има активни 208222 профили на търсещи работа лича.  В  сайта на Агенчията по заетостта  
(https://www.az.government.bg/bg/ejobs/view_trl/) могат да бъдат правени  издирвания за Заемана длъжност :262 - 
Библиотекари, архивисти и уредничи; Спечиалност: 322 - Библиотецно-информачионни науки и архивистика и по 
образование: средно, професионален колеж, висше, професионална квалификачия. За съжаление  това може да става по 
общини и затова ни беше нужна обобщаваща статистицеска информачия от Агенчията, към която се обърнахме офичиално. 
При тях също трудно се обобщава този вид информачия, но ни  информираха, це месецно се обявяват между 20 и 45 свободни 
работни места в страната. 
По сведения на Начионалния статистицески институт за 2018 г. по степен на образование най-висок  дял имат безработните 
със средно образование 85.0 хил., като в т.ц. с придобита професионална квалификачияса 50,8 хил 
(https://www.nsi.bg/bg/content/4011/%) 
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В същото време по данни на Начионалния статистицески институт  младите хора между 15 и 29 години, които нито уцат, нито 
работят наброяват около 170 000 души. По думите на министъра на МТСП не се знае къде се намират те, на каква възраст и с 
какво образование са. Предлага се  да се анализират тези категории да се  предложатконкретни програми за повишаване на 
тяхната квалификачия и валидиране на уменията, с които те разполагат в момента 
(https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=PRESS2&prid=1941&lang=) 
 
3.4.Трудови възнаграждения и производителност на труда 
По показателя доход на глава от населението (47% за 2012 г.) страната е на последно място в ЕС и поради това са необходими 
политики, които да насърцат растежа на икономиката и заетостта, а това от своя страна да осигури нарастване на 
благосъстоянието на населението. 
Клюцов проблем за сектора е изклюцително ниското заплащане на библиотецните кадри – заплатите са определяни като 
„безобразно ниски и унизителни за библиотецните служители“. Ниското заплащане изтегля квалифичираните служители от 
сектора и блокира влизането на нови. В дългосроцен план подобна тенденчия може да бъде пагубна за сектора.  
Поради ниското заплащане на библиотекаря има много свободни места, но понякога офичиалната статистика не ги отразява 
тоцно. 
 
Изводи: 
 Според  средносроцни и дългосроцни прогнози за развитието на пазара на труда в България  
(https://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/politiki/zaetost/informaciq%20za%20pazara%20na%20truda%20tekusto%20s
ystoqnie%20i%20prognozi/_LMforecasts_Analysis2__BG(1).pdf) заетостта и  дисбалансите на пазара на труда, факторите на 
предлагането на труд (2008–2034) пазарът на труда  ще породи следните  оновни проблеми, които ще засегнат и 
библиотецния сектор:  
 Квалифичираната работна сила е съсредотоцена в 10 областни града и трудно ще се намерят квалифичирани 
библиотекари за публицни библиотеки в малките населени места. 
 Към 2030 г. 55% от новите работни позичии в България ще изискват средно ниво на квалификачия,   такова ще е 
необходимо и за  библиотекарите така це от сега се мисли за промени и възникване на потребност от нови умения на пазара 
на труда  
 Проблем в страната (вкл. в библиотеките) е неясното категоризиране  на работните места, основните задължения и 
компетентностите. На практика беше сменена чялата система на образованието, беше сменено законодателството и 
променена организачията на труда и до днес се наблюдава голям дисбаланс в работните места по отношение на 
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образованието и неоходимите компетентности, знания и умения. Стремежът към придобиване на по-висока образователна 
степен  и цестно казано занижените  критерии на българските висши уцилища, произведе  доста бакалаври и магистри, които  
в библиотеките са на работни места не изизскващи подобна квалификачионна степен. В България се премахна и 
колежанското професионално образование, което на практика ликвидира 5 образователна стерен.  
 На този етап изследваният показват, це библиотекарите в публицните библотеки се идентифичират в три клюцови 
роли. Първата роля е свързана с функчионирането на библиотеката като такава – комплектуване, каталогизачия, справоцно-
информачионна дейност и обслужване. Втората роля е управленска – най-веце поддръжка на документачията на 
библиотеката, но също и уцастие в проекти и привлицане на спонсорства и дарения. Третата роля е свързана с 
взаимодействието с потребителите. Тя се приема като най-важна, защото определя мястото на библиотеката в общността.  
 Предпоцитанията към разлицните форми на продължаващо образование в библиотеките, които могат да се видят по 
проведените тематицни курсове  от ББИА  показват, це библиотекарите в големите библиотеки много държат да придобият 
умения в областта на чифровите технологии 
(https://www.lib.bg/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=32&Itemid=119) 
 

4. Категории компетентност 
 
4.1. Предлагани обуцения 
 
Table №5. Изисквания в  Държавните образователни изисквания  (ДОИ) 
 
Професионално направление   

 

Библиотецно-информачионни науки и архивистика  Код:322 

Професия Библиотекар  Код:322010 
Спечиалност   Библиотекознание  Код:3220101 
Степен на професионална 
квалификачия   

Трета 

Ниво по НКР:  4  
Срок на обуцение:  Варира в разлицните ЧПО  

-до 18 месеча или 1,5 година 
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Общ брой цасове:  Във всицки програми  до 960  
от които:  
брой цасове по теория:   

Варират между  470-480 
 

брой цасове по практика:  Варират между 470-480 
Форма на обуцение:  Дневна ; вецерна; дистанчионна (смесена) 
Организачионна форма  Квалификачионен курс  
Минимално входящо образователно 
равнище:  

средно образование или придобито  
право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на 
средно образование и се определя с държавните образователни 
изисквания за придобиване  

Source:https://www.navet.government.bg/en/media/STATE-EDUCATIONAL-STANDARDS-_updated.pdf); 
https://www.navet.government.bg/en/media/ 
 
Обуценията се извършват по програми, които в голямата си цаст са съобразени с ДОИ и са свързани с  EQF ниво 4 и NQF ниво 
4 за завършили средно образование /общо образование и придобиване на ІІІ степенна професионална квалификачияпо 
професията 322010 „Библиотекар" от област на образование „Журналистика, масова комуникачия и информачия" и 
професионално направление 322 „Библиотецно-информачионни науки и архивистика" 
 
Table №6. Компетенчии, посоцени в ДОИ и в програмите на някои Чентрове за професионално обуцение (ЧПО)

Компетенчии   

 Общи за професията "Библиотекар" 

1. Познава, спазва 1.1. Прилага инструкчиите за здравословни и безопасни условия на 

и прилага труд 

правилата за 1.2. Обслужва правилно и безопасно технологицното оборудване и 

здравословни и офис техниката 

безопасни условия 1.3. Поддържа хигиена на работното място и на технологицното 

на труд оборудване в съответствие със санитарно-хигиенните изисквания 

  1.4. Прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност 
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  1.5. Уцаства в дейностите по провеждане на първонацален и 

  периодицен инструктаж по безопасност на труда на 

  библиотекарите и служителите в библиотеката 

  1.6. Не замърсява с работата си околната среда (спазва правилата 

  за унищожаване на техника, вторицни суровини и др.) 

  1.7. Разпознава рискови ситуачии и може да предприема 

  необходими действия за опазване на персонала и имуществото на 

  Библиотеката 

2. Притежава 2.1. Познава и използва основните значи при невербална 

езикова и комуникачия 

комуникативна 2.2. Познава и използва основните техники за устно общуване 

култура 2.3. Познава и използва основните правила и техники за съставяне 

  на текст (правила за правопис; избор на стил, организиране и 

  структуриране на текст, подреждане на написаното, използване на 

  табличи, графики, диаграми, статистицески данни, читати или 

  друга допълваща текста информачия; подреждане и оформяне на 

  текст и др.) 

3. Умее да намира 3.1. Владее техниките, използвани при текстовата обработка на 

информачия в документи 

интернет, работи с 3.2. Владее техниките за представяне на информачия (изготвя 

програмни продукти презентачии с текст и изображение) 

и продукти за 3.3. Усвоява основни правила и техники за писане на делова 

създаване на кореспонденчия 

документи 3.4. Усвоява основните правила и техники за изготвяне на табличи 

  

   



 

Title: Desk Research National Report-Bulgaria 

Authors:  Aneta Doncheva. Spaska Tarandova /GLBF   
WP: 2 Deliverable: Code of the deliverbale 

Date 26/03/20209 Version: 0.1  Page: 20 

  

 

Прилага необходимите 
софтуер и технологии в 
зависимост от 
паставените задци 

 

Познава основните 
видове интернет 
приложения 

 

Работа с персонален 
компютър и приложни 
програми 

 

Работа с Интернет и 
комуникачия в 
мрежата 

 

Работа с 
автоматизирани 
библиотецни системи 

 

Спечифицни за спечиалност 3220101 "Библиотекознание" 

Организачия на библиотецната работа 

4. Познава 4.1. Описва структурата и организачията на библиотецната мрежа в 

структурата и страната 

организачията на 4.2. Познава структурата, организачията и йерархията на 

библиотецната ведомствената структура 

система и 4.3. Познава правата и задълженията по длъжностни 

правомощията на характеристики на персонала в организачията 

длъжностните лича 4.4. Познава изискванията на Кодекса на труда във връзка с 

  договорните отношения между работодател и служител 

  4.5. Опазва лицните данни на потребителите и спазва 
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  технологицната дисчиплина и вътрешния ред 

5. Познава и 5.1. Умее да съставя документи за дейността на библиотеката: 

прилага правилник на библиотеката, правила за обслужване на цитатели 

нормативните 5.2. Поддържа разлицните типове библиотецна документачия 

документи за (инвентарна книга, книга за движение на библиотецния фонд, 

работа в актове за отцисления и др.) 

библиотеката, 5.3. Умее да работи с разлицни държавни стандарти в областта на 

правилата за библиотецно-информачионната дейност и документачия, стандарт 

изготвяне, за библиотецно-информачионно обслужване 

обработване и 5.4. Прилага основни правни и сцетоводни изисквания за 

съхраняване на запазване на библиотецните фондове 

документи и 5.5. Познава и прилага основните изисквания, необходими за 

информачия съхраняване на библиотецните фондове 

6. Изготвя годишен 6.1. Систематизира библиотецните дейности в годишния план на 

план и отцет за библиотеката с посоцване на отговорности, срокове и обем на 

работата на работата 

библиотеката 6.2. Изготвя календарен план-график на мероприятия, отразени в 

  културния календар 

  6.3. Изготвя отцет за работата на библиотеката и го предоставя за 

  челите на статистиката, отцетността и други потребности от 

  информачия на ръководството 

Създаване, съхраняване и опазване на фондовете 

7. Комплектува 7.1. Познава правилата и прочесите за комплектуване на 

библиотецни библиотецни документи црез покупка, дарения, книгообмен, 

документи уцастие в проекти 

  7.2. Проуцва разлицни възможности и изтоцничи на информачия за 
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  комплектуване (издателски планове, електронни и традичионни 

  книжарничи, панаири на книгата и др.) 

  7.3. Преченява необходимостта от докомплектуване и обогатяване 

  на налицния фонд 

8. Обработва и 8.1. Владее основните правила и изисквания за обработка на 

каталогизира библиотецните документи (стандарти) 

библиотецния фонд 8.2. Познава системата на каталогизиране, сигниране и 

  подреждане, спечифицни за всяка библиотека 

  8.3. Поддържа системата от традичионни и/или електронни 

  каталози в библиотеката 

9. Подрежда и 9.1. Владее принчипите на поредно-форматното, 

съхранява азбуцно-систематицното или тематицното подреждане на 

библиотецния фонд фондовете, спечифицно за всяка библиотека 

  9.2. Прилага разлицни техники за ефективно разкриване на 

  библиотецния фонд (указателни табели, разделители, сигнатурни 

  надписи и др.) 

  9.3. Осъществява регулярно пренареждане и/или процистване на 

  фонда според потребителското търсене 

  9.4. Познава прочеса на инвентаризачия на фондовете 

10. Опазва 10.1. Спазва изискванията за правилното съхраняване на 

библиотецния фонд библиотецния фонд 

  10.2. Съблюдава нормите за влажност, проветряване, осветление, 

  дезинфекчия, дератизачия и други 

  10.3. Познава технологията на отцисляване на библиотецни 

  документи по разлицни призначи 

Обслужване на цитателите 
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11. Библиотецно 11.1. Изработва правила за обслужване на цитателите, като 

обслужва определя сроковете и вида на материалите, които цитателите могат 

цитателите да заемат 

  11.2. Изработва и осъществява програми за работа с цитатели деча 

  11.3. Изработва и осъществява програми за работа с възрастни 

  цитатели 

  11.4. Организира изложби, витрини и други събития 

12. Справоцно 12.1. Провежда справоцни интервюта по зададени от цитателите 

обслужва въпроси 

цитателите 12.2. Извършва устни фактографски и тематицни справки в 

  зависимост от заявките на потребителите 

  12.3. Издирва полезна и практицна информачия, необходима на 

  гражданите на населеното място 

  12.4. Упътва цитателите при търсене на документи и/или 

  информачия в библиотеката 

13. Организира 13.1. Организира и провежда тематицни лекчии, срещи с автори и 

културни прояви в други събития в зависимост от типа на библиотеката 

библиотеката 13.2. Организира разлицни школи и/или клубове по интереси в 

  зависимост от интересите на гражданите 

  13.3. Осъществява постоянна връзка с местни и неправителствени 

  организачии, уцебни заведения и други обществени институчии и 

  уцаства в организираните от тях културни мероприятия 

  13.4. Съвместно с местни организачии уцаства в осъществяването 

  на начионални и международни проекти 
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Source:https://www.navet.government.bg/en/media/STATE-EDUCATIONAL-STANDARDS-_updated.pdf); 
https://www.navet.government.bg/en/media/ 
 
 
 
Table №7. Сравнителна таблича на компетентностите в DigComp и  посоцените в ДОИи в програмите на някои ЧПО 
 Област на 
компетентността (по 
DigComp) 

Компетентности,  които се предвиждат в ДОИ и в програмите на някои ЧПО 

Information and data 
literacy  

Познава основните видове интернет приложения 
 
Работа с персонален компютър и приложни програми 
 
Работа с Интернет и комуникачия в мрежата 
 

 Communication and 
collaboration  

Притежава езикова и комуникативна култура 
 Познава и използва основните значи при невербална 

 комуникачия 

 Познава и използва основните техники за устно общуване 

 Познава и използва основните правила и техники за съставяне 

на текст (правила за правопис; избор на стил, организиране и 

структуриране на текст, подреждане на написаното, използване на 

табличи, графики, диаграми, статистицески данни, читати или 

друга допълваща текста информачия; подреждане и оформяне на 

текст и др.) 
 

Digital content creation  

Умее да намира информачия в интернет, работи с програмни продукти и продукти за 
създаване на документи 
 Владее техниките, използвани при текстовата обработка на 
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 документи 
 Владее техниките за представяне на информачия (изготвя 
 презентачии с текст и изображение) 
 Усвоява основни правила и техники за писане на делова 
 кореспонденчия 
 Усвоява основните правила и техники за изготвяне на табличи 
 
 Обработва и каталогизира библиотецния фонд 
 Владее основните правила и изисквания за обработка на 
 библиотецните документи (стандарти) 
 Познава системата на каталогизиране, сигниране и 
 подреждане, спечифицни за всяка библиотека 
 Поддържа системата от традичионни и/или електронни 
 каталози в библиотеката 
 
 Справоцно обслужва цитателите 
  Издирва полезна и практицна информачия, необходима на 
гражданите на населеното място 
  Упътва цитателите при търсене на документи и/или 
информачия в библиотеката 
 

Safety  

Прилага необходимите софтуер и технологии в 
зависимост от поставените задци 
 
Работа с автоматизирани библиотецни системи 
 

Problem solving  

 Прилага инструкчиите за здравословни и безопасни условия на 
труд 
 



 

Title: Desk Research National Report-Bulgaria 

Authors:  Aneta Doncheva. Spaska Tarandova /GLBF   
WP: 2 Deliverable: Code of the deliverbale 

Date 26/03/20209 Version: 0.1  Page: 26 

  

 

 Обслужва правилно и безопасно технологицното оборудване и 
офис техниката 
 
 Поддържа хигиена на работното място и на технологицното 
оборудване в съответствие със санитарно-хигиенните изисквания 
 
 Прилага правилата за пожарна и аварийна безопасност 
 
Уцаства в дейностите по провеждане на първонацален и 
периодицен инструктаж по безопасност на труда на 
библиотекарите и служителите в библиотеката 
 
 Не замърсява с работата си околната среда (спазва правилата 
за унищожаване на техника, вторицни суровини и др.) 
 
Разпознава рискови ситуачии и може да предприема 
необходими действия за опазване на персонала и имуществото на 
Библиотеката 
 

Source: VTC Programs 
 
В програмите на ВУЗ картината е доста разлицна и там дисчиплините, свързани с дигиталните компетентности са достаа 
развити. Те покриват изчяло ниво 5 до ниво 8 от  DigComp 2.1. 
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4.2. Обуцени библиотекари 
 
Table №8. Брой обуцени за придобиване на степен на професионална квалификачия по професионално направление  322 
Библиотецно-информачионни науки и архивистика 2015-2019. 
  
Година Брой обуцени Дял в общия брой (%) на обуцените в ЧПО 
2019  17 0.10 
2018 205 0.77 
2017 22 0.13 
2016 58 0.59 
2015 23 0.19 

Source: НАПОО/https://www.navet.government.bg/bg/statistika-na-obuchenite-litsa/ 
 
 
Изводи: 
 Програмите за обуцение са неразделна цаст от документачията по личензирането на ЧПО. Те обаце не се публикуват 
офичиално  от НАПОО и достъпът до тях е невъзможен. Някои от ЧПО са публикували своите програми, но за съжаление  
достъпни са само 4 програми  и програмата на Начионалната гимназия по полиграфия   и фотография. 
 Липсата на прозрацност  е сериозен недостатък   на работата на ЧПО. Затова  усилията трябва да бъдат насоцени към 
към повишаване на кацеството на курсовете, които  те предлагат; 
 В България все още няма  създадена начионална рамка за чифровите компетентности/National  Digital Competence 
Framework,  която да обособи нуждите, възможностите за обуцения и видовете им, както и валидачия на знанията на 
работната сила. (https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=PRESS2&prid=1934) 
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5. Начионални особености 
 
5.1. Начионални политики 
 
В България все още няма начионална програма за базови дигитални умения за всицки работещи българи. Предвижда се да 
бъде  въведена през следващите пет години.  Разработена и приета е  НАЧИОНАЛНА ПРОГРАМА ЧИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2025 
на Министерство на транспорта, информачионните технологии и съобщенията. С тази програма се чели модернизиране и 
повсеместно въвеждане на интелигентни ИТ решения във всицки сфери на икономиката и сочиалния живот, црез създаване 
на среда за широко прилагане на информачионните и комуникачионни технологии (ИКТ), начионална инфраструктура, 
иновативни електронни услуги от нов тип за бизнеса и гражданите, единни стандарти и постигане на висока степен на 
мрежова и информачионна сигурност и оперативна съвместимост. трачии за постигането на основни стратегицески 
приоритети. 

 Като приоритети на се посоцват:  Министерството на труда и сочиалната политика  в рамките на Начионалния план за 
действие по заетостта за 2019 г.-. над 11 400 души да бъдат вклюцени в обуцения в умения и чифрови компетенчии, за да станат 
по-конкурентоспособни на пазара на труда. Инвестичии се предвиждат за следващия програмен период 2021-2027 г. . 
През следващия програмен период на ОПРЦР повеце от 500 млн. лв. са предвидени за обуцения и други иничиативи, 
свързани с дигитализачията на пазара на труда. Основен акчент в политиката на МТСП ще е и насърцаването на уценето през 
челия живот.( https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=PRESS2&prid=1941&lang= 
Оперативна програма „Развитие на цовешките ресурси“ планира масови обуцения по чифрови компетентности, които ще 
засегнат поцти всеки работещ или безработен цовек. Това е един от основните приоритети на ЕСФ + за наваксване на 
чифровите умения на работната сила в България през следващия програмен период 2021-2027 г. Подобряването на 
чифровите умения е цаст от реформирането на пазара на труда и подобряването на сочиалното вклюцване в България. 
 
5.2. Състояние и политики по отношение на дигиталното  вклюцване и умения в България  
Табличите, които прилагаме по-долу са цаст от изследване на Stanislav Ranguelov -Deputy Head of UnitDG Employment, Social 
Affairs and Inclusion/ ЕС относно дигиталното  вклюцване, уменията, политиките и перспективите за България във връзка с 
Европейският сочиален фонд плюс, цаст от бюджета на ЕС за 2021-2027 г./ European Social Fund Plus, part of the EU‟s budget 
from 2021-2027, който ще бъде основният финансов инструмент за укрепване на сочиалното измерение на Европа црез 
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прилагане на принчипите на Европейския стълб на сочиалните права ( https://www.navet.government.bg/bg/media/Digital-
skills-in-the-ESF.pdf) 
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Изводи: 
 
 Bulgaria Priority targets 
 
 Relevant Specific components- People with low levels of skills;General knowledge and user-level experience;Age 
specific;Employment status specific;Household Income (social inclusion element) ;Education status specific;Disadvantage factors 
(especially multi-disadvantage);Urban/Rural divide 
 Not (very) relevant Specific components-Gender;Nationality ;Geographic scope (capital-big city-small city) ;Specialized 
advanced skills 
 
 
 
6.Reporting Templates 

6.1.Training Provisions 
 

Schedule 1. VOCATIONAL TRAINING CENTRE / ULSIT 

Title of training Library Science 

Type of training (formal, non-
formal) 

Formal 

Training provider Vocational Training Centre to the University of Library Studies and Information Technologies 
(ULSIT), Sofia (www.cpo.unibit.bg)  

NQF level 4 
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EQF level 4 

Duration in hours Total 960 hrs: 

- 470 hrs (lecture, discourse) 
- 490 hrs (practice) 

Format (in-person, online, 
blended) 

In-person (daily ); online; blended 

Workplace learning required? Yes 

Competencies acquired through 
training/learning outcomes 
defined 

 To make inventories and classifications of various documents; to include them in traditional 
and/or e-catalogues in the library; 
 Works in a team actively participating in the task distribution, cooperates the team members 
when carrying out the tasks and seeks help from colleagues; able to take responsibility;  
 Works with library documentation and standards; 
 Keeps record and schedule of the events reflected in the culture events calendar of the region 
/ culture community centre / the school;  
 Makes a plan and report on the job done and presents it to the school authorities / the culture 
community centre board / the municipality council / the residents; 
 Initiates activities distributing the library and information literacy amongst the patrons; 
 Creates, conserves and safeguards the library stock; 
 Discloses library stock through traditional and electronic catalogues and other methods; 
 Provides referential-bibliographic and information services to patrons; 
 Arranges and conducts trips in the library, meetings with authors and other events; develops 
designs on library showcases, exhibitions and displays and implements them; 
 Participates in the implementation of national and international projects; 
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Upon completion of the vocational training on the profession of “Librarian”, specialty “Library Studies”, the trainee, in compliance with 
the STATE EDUCATIONAL REQUIREMENTS (SER) on the profession/the specialty must demonstrate the following results of the 
training: 

Knowledge: 

 Knows the structure and organisation of the library system and the powers of authorities; 
 Knows and applies the normative documentation for the work in the library, the rules for preparation, processing and storing 
of documents and information; 
 Knows how to prepare an annual plan and report on the work in the library; 
 Knows the structures of the municipal and/or school administration and their powers; 
 Has basic knowledge and skills for working with report documentation relating to the fulfilled administrative activities and 
paid services in the library and/or the culture community centre; 
 Knows the rules and processes for stocking library documents through purchase, gifts, book exchange, etc.; 
 Knows the basic rules for library services of patrons; 
 Knows how to safeguard the library stock; 
 Knows the techniques for referential services provided to patrons; 
 Is aware of the rules for designing and implementing a project relating to the work of the library; 
 Knows the rules for organising cultural events in the library / the culture community centre / the school; 
 

Abilities: 

 To make inventories and classifications of various documents; to include them in traditional and/or e-catalogues in the library; 
 Works in a team actively participating in the task distribution, cooperates the team members when carrying out the tasks and 
seeks help from colleagues; able to take responsibility;  
 Works with library documentation and standards; 
 Keeps record and schedule of the events reflected in the culture events calendar of the region / culture community centre / 
the school;  
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 Makes a plan and report on the job done and presents it to the school authorities / the culture community centre board / the 
municipality council / the residents; 
 Initiates activities distributing the library and information literacy amongst the patrons; 
 Creates, conserves and safeguards the library stock; 
 Discloses library stock through traditional and electronic catalogues and other methods; 
 Provides referential-bibliographic and information services to patrons; 
 Arranges and conducts trips in the library, meetings with authors and other events; develops designs on library showcases, 
exhibitions and displays and implements them; 
 Participates in the implementation of national and international projects; 
 

 

Knowledge 

Learning outcomes 

Skills Competencies 

Knows labour law, its status, 
rights and obligations; 

Be familiar with the structure and 
organisation of the library system the 
powers of officials; 

Be able to describe and classify different types of 
documents; include them in traditional and / or 
electronic catalogues of the library; 

Knows, complies with and applies 
the rules for health and safety at 
work; 

Knows and applies the normative 
documents for work in the library, the 
rules for preparation, processing and 
storage of documents and information; 

Works in a team by actively participating in the 
assignment of tasks, assisting team members in 
their execution and seeking assistance from them; 
be able to bear responsibility; 

Be able to conduct a 
conversation; 

Knows how to prepare an annual plan 
and report on the work of the library; 

Works with library documentation and standards; 

It has the ability to conduct 
business correspondence; 

 Knows the structures of municipal and 
/ or school administration and their 
powers; 

Maintains a calendar schedule of the events 
reflected in the cultural calendar of the region / 
community centre / school; 

Knows and applies the rules for Possesses basic knowledge and skills to Works and presents it to the school management / 
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working with devices on a 
computer system; 

work with accounting documentation 
related to the performed administrative 
activities and paid services in the library 
and / or the community centre; 

community centre board / municipal council / 
citizens; 

Applies the necessary software 
and technologies according to 
their tasks; 

Knows the rules and processes for 
completing library documents through 
purchase, donation, book exchange; 

Initiates activities to disseminate library and 
information literacy among users; 

Knows the basic types of Internet 
applications; 

Knows the basic rules for library service 
to readers; 

Creates, stores and preserves library funds; 

Knows various multimedia 
formats; 

Knows how to protect the library stock; Reveals library funds through traditional and 
electronic catalogs and other methods; 

Works with office equipment - 
computer, telephone, fax, 
scanner, copier, multimedia; 

Knows the techniques of reference 
services for readers; 

Provides reference bibliographic and information 
services to readers; 

Finds information on the Internet, 
works with software and 
document-generating products; 

Be aware of the rules for the design and 
implementation of a project related to 
the operation of the library; 

Conducts excursions to the library, meetings with 
authors and other events; develops plans for 
showcases and exhibitions and implements them; 

 Knows the rules for organising cultural 
events in the library / community centre 
/ school; 

Participates in the implementation of national and 
international projects; 

 

Schedule 2. VOCATIONAL TRAINING CENTRE / HARMONY1 CVT LTD 

Title of training Library Science 
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For Librarian  

Type of training (formal, non-
formal) 

Formal 

Training provider HARMONY 1 Vocational Training Centre LTD, Sofia (www.harmonia1.com) 

NQF level 4 

EQF level 4 

Duration in hours Total 960 hrs: 

 478 hrs (lecture, discourse); 

482 hrs (practice) 

Format (in-person, online, 
blended) 

In-person 

Daily 

Workplace learning required? Yes 

Competencies acquired 
through training/learning 
outcomes defined 

See below 



 

Title: Desk Research National Report-Bulgaria 

Authors:  Aneta Doncheva. Spaska Tarandova /GLBF   
WP: 2 Deliverable: Code of the deliverbale 

Date 26/03/20209 Version: 0.1  Page: 40 

  

 

Knowledge Skills Competencies 

1.1. Identifies risk situations 
and can take the necessary 
actions to protect the staff 
and property of the library 

1.2. Applies fire and 
emergency safety rules 

1.1. Identifies risk 
situations and can take 
the necessary actions to 
protect the staff and 
property of the library 

1.2. Applies fire and 
emergency safety rules 

1.3. Keeps the workplace 
and technological 
equipment clean in 
accordance with the 
sanitary and hygiene 
requirements 

1.4. Participates in the 
activities for initial and 
periodic occupational 
safety briefing of 
librarians and library 
staff  

1.5. Does not pollute the 
environment with their 
work (observes rules for 
destruction of 
equipment, secondary 
raw materials, etc.) 

1. Knows, complies with and 
applies the rules for health 
and safety at work  
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2.1. Knows and uses basic 
signs in nonverbal 
communication  

2.2. Knows and uses basic 
techniques in verbal 
communication 

2.3. Knows and uses the basic 
rules and techniques for 
composing texts (spelling 
rules; selection of style, 
organising and structuring a 
text, arranging what is 
written, using tables, graphs, 
charts, statistics, quotes or 
other supplementary text 
information; text arranging 
and formatting, etc.) 

2.1. Uses basic 
techniques in verbal 
communication 

2. Has language and communication culture  

3.1. Learns the basic rules and 
techniques of business 
communication 
3.2. Learns the basic rules and 
techniques of drawing tables 

3.1. Knows the 
techniques used in 
word processing of 
documents 

3.2. Knows the 
techniques of 
presenting information 
(prepares text and 
image presentations) 

3. Knows how to find information online, works with software products 
and document-generating products 
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4.1. Describes the structure 
and organisation of the 
library network in the country 

4.2. Knows the requirements 
of the Labour Code in relation 
to contractual relations 
between an employer and an 
employee 

4.3. Knows the requirements 
of the Labour Code in relation 
to contractual relations 
between an employer and an 
employee 

4.4. Knows the requirements 
of the Labour Code in relation 
to contractual relations 
between an employer and an 
employee 

4.1. Protects the 
personal data of users 
and observes 
technological discipline 
and internal order 

4. Knows the structure and organisation of the library system and the 
powers of officials  

5.1. Applies basic legal and 
accounting requirements for 
safekeeping library stocks 
5.2. Knows and applies the 
basic requirements for 
storage of library stocks 

5.1. Be able to create 
documents for the 
activity of the library: 
library rules, rules for 
providing services to 
readers 

5.2. Maintains different 
types of library 

5. Knows and applies the normative documents for work in the library, the 
rules for preparation, processing and storing of documents and 
information 
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documentation 
(inventory book, library 
stock movement book, 
acts of withdrawal, etc.) 

5.3. Be able to work with 
different state standards 
in the field of library 
information service and 
documentation, 
standard for library 
information services 

6.1. Classifies library services in 
the annual plan of the library 
indicating the responsibilities, 
timing and scope of work 

6.1. Prepares a calendar 
schedule of events 
covered in the cultural 
calendar  
6.2. Prepares a library 
performance report and 
submits it for the 
purposes of statistics, 
accountability and other 
needs for information of 
the management 

6. Prepares an annual plan and report on the work of the library  

7.1. Knows the rules and 
processes for completing 
library documents by means 
of purchase, donations, book 
exchange, participation in 
projects 

7.1. Explores different 
options and sources of 
information on 
completion (publishing 
plans, electronic and 
traditional bookstores, 

7. Completes library documents  
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book fairs, etc.) 
7.2. Considers the need 
to further complete and 
enrich the available 
stock 

8.1. Knows the basic rules and 
requirements for processing 
library documents 
(standards) 
8.2. Knows the system of 
cataloguing, signing and 
arranging specific to each 
library 

8.1. Maintains the 
system of traditional 
and/or electronic 
catalogues in the library 

8. Processes and catalogues the library stock 

9.1. Knows the principles of 
sequential format, 
alphabetical or topic-based 
arrangement of the stock 
specific to each library 
9.2. Knows the stock 
inventory process 

9.1. Performs regular 
reordering and/or 
cleaning of the stock 
based on the user 
demands 
9.2. Performs regular 
reordering and/or 
cleaning of the stock 
based on the user 
demands 

9. Arranges and stores the library stock 

10.1. Knows the technology of 
withdrawing library 
documents for various 
reasons 

10.1. Complies with the 
requirements for proper 
storage of the library 
stock 
10.2. Complies with the 
requirements for 

10. Protects the library stock 
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humidity, ventilation, 
lighting, disinfection, 
disinfestation, etc. 

11.1. Organises exhibitions, 
showcases and other events 

11.1. Elaborates rules for 
providing services to 
readers by determining 
the timelines and types 
of materials that readers 
may borrow 
11.2. Elaborates and 
implements programs 
for working with 
reading children 
11.3. Elaborates and 
implements programs 
for working with 
reading adults 

11. Provides library services to readers 

12.1. Directs readers when 
searching for documents 
and/or 

information in the library 

12.1. Conducts reference 
interviews on questions 
asked by readers 
12.2. Makes verbal 
factual and topic-based 
inquiries based on user 
requests 
12.3. Searches useful and 
practical information 
required by the local 
citizens 

12. Provides reference services to readers 

13.1. Organises different 13.1. Maintains a 13. Organises cultural events in the library 
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schools and/or interest clubs 
based on the interests of 
citizens 
13.2. Organises different 
schools and/or interest clubs 
based on the interests of 
citizens 

constant contact with 
local and non-
governmental 
organisations, 
educational institutions 
and other public 
institutions and 
participates in the 
cultural events 
organised by them 
13.2. Together with local 
organisations 
participates in the 
implementation of 
national and 
international projects 

 
 
Schedule 3. VET SCHOOL 
 

Title of training Library Science 

Type of training (formal, 
non-formal) 

Formal 

Under a curriculum approved by the Ministry of Education (https://www.mon.bg/bg/100055) 

Training provider National High School of Polygraphy and Photography in Sofia (https://www.npgpf.bg/en/specialty/library-
science) 
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NQF level 4 

EQF level 4 

Duration in hours Length of Study: 5 years  

For the specific vocational training: 

Total 1370 hrs: 

854 hrs (lecture, discourse); 

516 hrs (practice) 

Format (in-person, online, 
blended) 

In-person 

Daily 

Workplace learning 
required? 

Yes 

Competencies acquired 
through training/learning 
outcomes defined 

Main activities: The librarian shall collect, process and catalogue the library funds; ensure their protection, 
conservation and restoration; provide library information services; organise and manage library activities; 
perform research and teaching activities in the field of library studies and library information activities. 

 

Responsibilities and obligations: The librarian shall be responsible for performing the main library activities, 
including purchasing, selecting and processing, storing and maintaining library documents, based on the 
agreed in their job description. The librarian shall collaborate on the performance of short and long-term 
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tasks of the library in good quality and in due time. Also, shall be responsible for protecting the personal 
data of users and for observing technological discipline and internal order. 

 

Schedule 4. EDUCATIONAL-QUALIFICATION DEGREES „BACHELOR‟ / ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY OF SOFIA 

Title of training BA Program: Public Information Systems 

Professional Field: 3.5. Public Communications and Information Sciences 

Fields of Education and Training (ISCED-F 2013) 

Type of training (formal, non-
formal) 

Formal 

Form of Study: Regular  

BA Programme see: http://phls.uni-sofia.bg/documents/articles/2650/planpis.pdf 

Training provider ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY OF SOFIA 

NQF level 6 

EQF level 6 
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Duration in hours Length of Study: 8 semesters 

 

Format (in-person, online, 
blended) 

In-person, online, blended 

 

Workplace learning required? Yes 

Competencies acquired through 
training/learning outcomes 
defined 

1.Educational objectives 

Goals: 

Professional skills: 

to create professionals able to provide information infrastructure for different institutions and 
organisations and information for the society of regional, national and international level; 

to create preconditions for creation of a network of professionals able to recognise information 
needs, to evaluate and build information systems, to manage information processes and to design 
and develop information services; 

to acquire professional skills for processing information resources and submit information to science, 
education, culture and business by systems of information networks; 

to conduct research and analyse changes in information infrastructures and information services in 
accordance of public expectations and needs;  

to develop and introduce schemes and conceptual models for archiving, organising, classifying and 
recovering of information; 



 

Title: Desk Research National Report-Bulgaria 

Authors:  Aneta Doncheva. Spaska Tarandova /GLBF   
WP: 2 Deliverable: Code of the deliverbale 

Date 26/03/20209 Version: 0.1  Page: 50 

  

 

to write science articles and papers; 

to create manuals, online and interactive browsers which facilitate access to information resources. 

2.Training  

Knowledge and skills necessary for successful professional activity 

The training of the students is based on a modern oriented, flexible and balanced curriculum 
between theoretical knowledge and practical skills. It has achieved a balance and harmonisation of 
the disciplines studied, including modern curricula and content, which creates the conditions for the 
students to form the basic skills and competencies necessary for mastering the information science. 
The curriculum also includes a set of elective disciplines and content that enable students to further 
develop and build their knowledge according to their specific interests and skills. 

 

3. Professional skills 

Knowledge 

Students acquire professional competencies related to the development of information databases 
and services, implementation and design of tools for assessment and analysis of information systems 
and information resources, organisation and management of information resources, planning and 
development of information services and Information products. 

Skills 

There are building skills: 

for the design and administration of information systems (traditional and digital); 

for design of Information Services for all for all target groups; 
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for maintaining information streams; 

to support information services (traditional and digital); 

for information provision of science, education, culture, business, etc. 

 
 

Schedule 5. EDUCATIONAL-QUALIFICATION DEGREES „BACHELOR‟/UNIVERSITY OF LIBRARY STUDIES AND INFORMATION 
TECHNOLOGIES (ULSIT) 

Title of training BA Programme Library and Information Management 

Professional Field: 3.5. Public Communications and Information Sciences 

Type of training (formal, non-
formal) 

Formal  

Form of Study: Regular  

BA Programme see: https://www.unibit.bg/learning-activity/bachelor/bachelor-plans 

Training provider University of Library studies and Information Technologies - ULSIT 

NQF level 6 

EQF level 6 
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Duration in hours Length of study: 4 years (8 semesters) 

Format (in-person, online, 
blended) 

In-person, online, blended 

Workplace learning required? Yes 

Competencies acquired through 
training/learning outcomes 
defined 

The students having acquired Bachelor‟s Degrees in Library and Information Management have a full-
range qualifications framework of knowledge and skills and are prepared to perform the following set 
of activities: 
 To be able to analyse the external and internal environment and based on this analysis plan 
the activities of public libraries, school, specialised, university and other scientific libraries, 
information centres, community centres and other cultural and public institutions, as well as the 
main departments and structural units within them; 
 To participate in the elaboration of business plans and in decision-making related to the 
strategy and tactics of information services; 
 To organise, manage and control activities related to the presentation of the institution to 
various governmental and non-governmental organisations, to the local authorities and citizens;  
 To apply oral, written, visual and electronic methods of communication with local authorities, 
with different age groups, with businesses in order to attract new users and to better reveal the 
richness of library collections; 
 To seek quality information with print or electronic sources and provide such information for 
use; 
 To study the information needs of library and information service users in a professional 
manner using modern sociological and psychological methods; to work with focus groups towards 
optimising customer service; 
 To organise and manage the training of users; 
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 To independently search for sources and information in the library by traditional or electronic 
means. 
 
Requirements for specialist training 
Librarians or information specialists having Bachelor‟s Degrees in Library and Information 
Management must complete an in-depth scientific and theoretical training in the specialty, 
including:  
 Specialised training in library, information and project management in order to acquire skills 
and knowledge in planning, organising and controlling the overall work of libraries, information 
centres, community centres and other cultural and public institutions;  
 Fundamental training on the nature of and diversity within the library institution; knowledge 
of the basic library and bibliographic services and processes and a thorough knowledge of modern 
library information technologies; 
 Theoretical and practical training in methods for searching and organising quality 
information contained within traditional or electronic sources and providing it to users by electronic 
means; 
 Basic knowledge of marketing and public communication for optimal organisation of 
information and use of methods for interaction with audiences in order to introduce library 
collections, services and events. 
 
The specialists should have the following skills: 
 Setting and independently solving the tasks relating to the arrangement and ensuring 
optimal use of information resources in libraries and other entities holding large volumes of 
information;  
 Being able to develop and manage projects; 
 Being competent in the development and implementation of digitalisation programs and the 
creation of their own electronic resources; 
 Organising and managing various initiatives for interaction with different audiences;  
 Carrying out independent sociological, psychological and other scientific researches needed 
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to analyse the quality of the services rendered and the extent of their approval by users, and also 
being able to improve the parameters of the information and communication forms used in the 
library and to implement new services or forms.  

 

 

6.2.Job Vacancy Analysis  
(Data copied from specific job postings)  

Schedule 6. JOB VACANCY/ LIBRARIAN 

Job title and any aliases Librarian  

Years of experience required Not specified 

Tasks/responsibilities Provides library and reference information services to various categories of readers; 

Provides library documents from the area stock for use on the spot or for borrowing for 
home use; 

Organises, arranges and protects the available and reference stock with free access 

Competencies required  General  Transversal  Specific professional  

 Computer skills 
 Ability to work in a team 
 Communication skills, 
emotional resilience, tact, 

 Independence, 
organisation, responsibility, 
initiative, loyalty, honesty. 
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sociability 

Skills required Not specified 

Number of times this type of vacancy 
appeared 

Not known 

 

 

Schedule 7. Job Vacancy / Head of Department 

Job title and any aliases Head of Library Collections Department 

Years of experience required Two (2) years 

Tasks/responsibilities  Provides general management, coordination and control of services of the 
Department;  
 Creates conditions for and ensures compliance with the job requirements of its 
subordinate assistants and suggests changes in their parameters, and is also involved in 
the performance assessment process. Uses various incentives which they find appropriate, 
organises the continuing education and qualification of specialists in the area;  
 Performs selection of library documents for enrichment of library collections in 
coordination with the service units and specialised departments of the library;  
 Member of the Board of Directors, other councils, committees and task groups related 



 

Title: Desk Research National Report-Bulgaria 

Authors:  Aneta Doncheva. Spaska Tarandova /GLBF   
WP: 2 Deliverable: Code of the deliverbale 

Date 26/03/20209 Version: 0.1  Page: 56 

  

 

to the main functions of the Library Department;  
 Develops and updates the Description of Stocks together with Heads of Departments 
and Head of Sectors;  
 Summarises readers‟ searches and develops a strategy for developing library 
collections together with the Completion Council;  
 Organises and coordinates the disclosure and presentation of library stocks by means 
of the electronic catalogue;  
 Prepares annual plans and activity reports for the Library Collections Department and 
is responsible for the documentation of the Department;  
 Participates in the elaboration of rules, instructions and other types of documents 
concerning the library activities;  
 Communicates managerial decisions to the employees, approves their suggestions 
and forwards them to councils and the management;  
 Takes part in the secondary selection of library documents;  
 Monitors, controls and coordinates the services of collaborators within the Department 
with a view to complying with all regulatory acts, instructions, rules, etc.;  
 Observes the rules for health and safety at work and fire protection; 
 Performs all duties in carrying out the assigned work in accordance with Article 126 of 
the Labour Code; 
 Observes the Internal Regulations of the entity;  
 Available when needed, even outside of normal business hours; 
 Knows and complies with the internal regulations of the institution, i.e. instructions for 
safe operation and good service; 
 Improves their professional qualification.  
 Improves their professional qualification. 

 General Transversal Specific professional 
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Competencies required ● Foreign language 
skills 

- - 

Skills required - 

Number of times this type of vacancy 
appeared 

Not known 

 

 

Schedule 8. Employment Agency Jobseeker Profile, https://www.az.government.bg/bg/ejobs/view_trl/ 

Residence  By municipality 
Key Characteristics 

Occupations  
 

Selected under the National Classification of Occupations and Positions in the 
Republic of Bulgaria (NCOP)  

Type of education 
 

Selected from different educational degrees 

Specialty Selected under the List of Professions for Vocational Education and Training (LPVET) 
Additional Skills 
Language skills There is an option added referring to written language proficiency  
Computer skills Can be selected: 

Internet and email use; databases; graphic applications; spreadsheets; local area 
networks; basic computer skills; prepress; presentations; computer work; design 
systems; accounting products; word processing 

Driving skills Selected among categories  

Preferences and consents 
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Age  
 

Can be selected: 
All ages 
Below 29 
From 30-39 
From 40-49 
From 50-54 
Over 55 

 

 


