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1. Какво очакват гражданите от обществените 
библиотеки? 
 
2. Отговарят ли библиотеките на тези очаквания? 
 
3. Какви действия са необходими? 
 
 “Библиотеката дава много широк мащаб на 

духовност, това не може да се получи в интернет, 
никъде не може да се получи.”  



КАКВО ОЧАКВАТ ГРАЖДАНИТЕ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
БИБЛИОТЕКИ? 

• Разнообразни и качествени  традиционни библиотечни услуги 
 
• Иновативни услуги, базирани на технологии 
 
• Услуги за местната общност 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАКВО ОЧАКВАТ ГРАЖДАНИТЕ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
БИБЛИОТЕКИ? 
 

Удължено работно време 
      Най-новите издания 
Лесен достъп до библиотечните колекции и услугите 
 
         Безплатни услуги 
По-малко 
бюрокрация 
          Консултанти, а не  
          библиотекари 
Достъпна среда 
за хората с увреждания 
   
Комфортна и уютна обстановка; зали за прожекции и събития 
 
   Добро осветление, охлаждане и отопление 
 
Кафене, места за отдих и дискусии, паркинг, парк 
 
   



Отговарят ли нашите библиотеки на тези очаквания? 

“Животът става такъв забързан, толкова изморителен и 
изнервен, че последното нещо, за което ще се сетиш, е 
библиотеката в сегашния й вид. В точно този вид, в който е в 
момента.” 
 
 
“... не я възприемам [библиотеката] като мое място. Аз знам 
тази библиотека от 6-годишна. Нищо не е променено вътре, 
разбирате ли? Самото помещение е отвратително.”  
 
 
“Нищо не се беше променило, откакто ми се налагаше да ходя 
като малка. Абсолютно всичко си беше същото. Даже не съм 
сигурна дали лелките не бяха същите.” 
 
 
 
 
 



Отговарят ли нашите библиотеки на тези очаквания? 

• Удължено работно време 
 

 
• Заемане на електронни    
документи 
 
• Електронни каталози 
достъпни в интернет 
 
• Лесно използване на 
реурсите 
 
 
 
• Интернет достъп 
 

 

 
•69% работят с работното време на 
гражданите 
 
•0.2% е делът на електронните 
документи в БФ 
 
•95% от библиотеките нямат 
онлайн каталози 
 
•88% нямат автоматизация на 
технологичните процеси 
•90% нямат собствени сайтове и не 
са представени в други сайтове 
 
•37% нямат интернет достъп за 
граждани 
  
  



Отговарят ли нашите библиотеки на тези очаквания? 

•Актуални библиотечни 
колекции 
 
 
 
•Достъп до бази данни 
 
 
•Квалифицирани 
специалисти 
 
 
•Пространство, комфорт, 
обзавеждане 

 
•22% нямат нито едно ново 
постъпление през 2016. 39% от 
читалищните библиотеки нямат 
абонамент за периодика 
 
•2% имат достъп до платени бази 
данни 
 
•В 54% от библиотеките няма 
служители с библиотечна 
квалификация  
  
•69% от библиотеките разполагат с 
по-малко от 100 кв.м. площ. 46% 
никога не са били преобзавеждани 
  
 
  
 



Гражданите искат: 
 

 Нова визия за обществената библиотека 
 
 Модел на обществената библиотека като този в развитите 
европейски страни 
 
 Материална промяна 

 
 Съдържателна промяна 

 
 
 
 
Вижданията на общините съвпадат  
с тези на гражданите 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Най-добрата библиотека за 2017 г. в реконструирана сграда – награда 
на ИФЛА за обществена библиотека  

“Училище 7” в Ден 
Хелдер, Холандия 

 
“Дневната стая” 

на общността   



Какви действия са необходими 

Нови политики 
 
Разработване на нови библиотечни политики от местните и 
национални власти в сътрудничество с библиотечния сектор и 
гражданите  

 
Създаване на нова визия за българската обществената 
библиотека 

 
Национална стратегия за развитието на обществените 
библиотеки 

 
Обществените библиотеки трябва да бъдат включени в 
стратегическите документи, свързани с новите им роли и 
функции в развитието на образованието и ученето през целия 
живот, електронното  и социално включване и други 

 
 

 



Какви действия са необходими 

Застъпничество и популяризиране 
 
Дългосрочна програма за застъпничество на ФГББ и ББИА в 
партньорство с други заинтересовани страни с цел промяна на възгледа 
на политиците на национално и общинско ниво за библиотеките само 
като място за  четене, заемане на книги и пазители на книжовното 
наследство 

 
Широко пропагандиране на добрите практики и създаването на 
моделна обществена библиотека, която да олицетворява новата визия 
 
  





Какви действия са необходими 

Оптимизиране на библиотечната инфраструктура 
 
 Създаване на стабилна инфраструктура на обществените библиотеки 
с цел осигуряване на равен достъп до библиотечни услуги за всички 
граждани чрез реформа на териториалната мрежа 

 
 Мерки за окрупняване и оптимизиране на библиотечната мрежа в 
страната, съобразени с демографските, икономически и социални 
процеси 

 
 Решаване на проблема със структурата на Националната библиотечна 
мрежа 
 
  
 
  
 
 



Какви действия трябва са необходими 

Нормативна уредба 
 
Подобряване на правната регулация – предпоставка за 
реализация на новата визия и стратегия към библиотечния 
сектор 
 
Последваща оценка на въздействието на Закона за 
обществените библиотеки с цел установяване на степента на 
прилагането му и необходимостта от изменения и допълнения 

 
Хармонизиране на текстовете в Закона на обществените 
библиотеки и Закона за народните читалища 

 
Обучение на общинските администрации и читалищните 
ръководства за прилагането на ЗОБ и повишаване на капацитета 
им за работа с библиотеките 
 
 
 
 



Какви действия са необходими 

Нормативна уредба 
 
Пряко обвързване на нормативната уредба за общините с 
обществените библиотеки. Библиотечното обслужване да се вмени 
като ангажимент на общината 
 

 
Нормативно решение за по-малките общини, които нямат капацитет 
да подпомагат библиотечното обслужване на своята територия и не 
могат да приложат разпоредбите на ЗОБ 
 

 
Включване на обществените библиотеки в нормативната уредба по 
отношение на регулирането на културните процеси, културното 
наследство, авторските права, достъпа до информация и други 

 
 
 
 



Какви действия са необходими 
 
Достъп, условия и оборудване 
Осигуряване на лесен достъп на гражданите до библиотечно обслужване; 
подходящо технологично и техническо оборудване и създаване на условия за 
превръщането на обществените библиотеки в места за общуване, културни 
събития и творчество. 
 
 Увеличаване на работното време в съответствие с изискванията на Стандарта за 
библиотечно-информационно обслужване 

 
 Целенасочени мерки за разширяване и ускоряване на процеса на 
автоматизация на библиотечните дейности и изграждането на интегрирани 
библиотечни системи на национално и локално ниво 

 
 Изграждане на сводни онлайн електронни каталози на териториален принцип  

 
 Създаване на собствени интренет страници с висока информационна стойност 
които дават достъп до информационните ресурси, услуги, дигитални колекции и 
резултатите от дейността на библиотеката  

 
 



Какви действия са необходими 
  
Достъп, условия и оборудване  
 
 Да продължат да се инвестират средства в поддръжката на МТБ, 
технологичното оборудване и обзавеждането на библиотеките по 
Програмата 

 
За библиотеките извън Програмата да се осигурят средства за промяна 
на интериора, оборудването и осигуряване на пожароизвестителни и 
охранителни системи  
  
Да се даде приоритет на строителството, реконструкцията или 
модернизацията на библиотечните сгради от страна на местните власти  
  
Подобряване на МТБ чрез създаване на гъвкави физически 
пространства за комуникация и комбиниране на физически и виртуални 
библиотеки чрез модерно технологично оборудване 
  
 



Какви действия са необходими 
 

 
 

 
Услуги и използване 
 
 Осигуряване на достъпни услуги, които отговарят на нуждите 
     и интересите на гражданите и местните общности 
  
Развитие на иновативни библиотечни услуги и програми,  
    които отговарят на очакванията на гражданите и са свързани с 
    насърчаването на четенето и грамотността, ученето през целия живот,  
    електронното включване; икономическото благосъстояние и 
    социалното благополучие; културното обогатяване, творчеството и др. 

 
Да се създадат необходимите предпоставки за всички обществени 
    библиотеки, част от Националната мрежа, да предоставят 
    основните библиотечни услуги, включително свободен интернет достъп 

 



Какви действия са необходими 

 
 

Финансиране 
 
Осигуряване на повече средства за издръжка и развитие на обществените 
библиотеки и подобряване на модела за финансиране на мрежата на 
обществените библиотеки 
  
Нов модел на  финансиране на национално и общинско равнище,  
обвързан със Стандарта за библиотечно-информационно обслужване и 
резултатите от дейността на библиотеките 
 
Създаване на механизъм за целево и проектно финансиране на 
приоритетни дейности на национално равнище, като технологично 
обновление, автоматизация, дигитализация на културното наследство и 
други. 
 



Какви действия са необходими 
 

 
 

Финансиране 
 
Разделяне на бюджета на читалищните библиотеки от този на читалищата 
с оглед целевото разходване на средствата за библиотечно обслужване 

 
 
 
Създаване на система за събиране на данни за ключови характеристики 
на обществените библиотеки съгласно стандарта за международна 
библиотечна статистика с цел наблюдение и анализ на резултатите от 
тяхната работа и обвързване на финансирането с резултатите и 
ефективността на библиотечното обслужване 
 
 
  
 



Какви действия са необходими 
 

 
 

Персонал 
 
Осигуряване на квалифициран персонал за подобряване на 
библиотечните услуги и удовлетворяване потребностите на гражданите и 
местната общност  
  
Да се изгради система за повишаване на квалификацията и карирерно 
развитие на библиотекарите, обвързана с механизъм за атестация на 
библиотечния персонал 

 
Да се разработи поднормативен документ за нормиране и заплащане 
на труда на библиотечните специалисти с цел увеличаване на трудовото 
им възнаграждение и обвързането му с резултатите от дейността на 
библиотеката 

 
Да се засили професионализма и да се повиши капацитета на кадрите 
в ръководството и управлението на обществените библиотеки 
  
  
 



Какви действия са необходими 

Библиотечен фонд 
 
 Осигуряване на обществен  достъп до разнообразни документи и 
информация, които отговарят на различните потребности и интереси 
на гражданите и местната общност  
 
 Системно обновяване на библиотечните фондове, за да 
съответстват на съвременните потребности на гражданите.  

 
 Координиране на дейностите по осигуряването на електронни 
издания и достъпа до бази данни в обществените библиотеки  
  
 



Какви действия са необходими 

Библиотечен фонд 
 
Мерки и ресурси за съществено увеличаване на дигиталното 
съдържание, което да се предлага на читателите за заемане и 
свободно ползване в интернет – назрял е въпросът за масовата 
дигитализация и ролята на обществените библиотеки в този процес 

 
 
Да се осигурят условия и механизми за координация и ускоряване 
на дигитализация на книжовното културно наследство и 
краеведските фондове  

 
 
 



Заключителни думи 
 
Българският политически и икономически елит трябва да осъзнае, че за да 
отговори на изискванията на съвременния свят, всеки индивид има нужда 
от постоянно самоусъвършенстване. Тази потребност не може да бъде 
удовлетворена само от образователната система 
  
Затова са нужни и други центрове на знанието и информацията, каквито 
са библиотеките. Те имат потенциала да стимулират и подкрепят ученето 
през целия живот, като същевременно осигуряват среда за активно 
социално взаимодействие в местните общности 
 
Няма държава, постигнала успехи в икономическото и социално развитие, 

която да не влага ресурси в своите библиотеки. Те са част от успеха! 


