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Резултати от изследването: 5 основни насоки
за работа за библиотеките в новите условия
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Социално
дистанциране:
дистанция от два
метра в библиотека,
осигуряваща добра
технологична
свързаност.
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Технологиите се
променят и оформят
библиотеките по нов
начин.

Неизследвани
икономически
територии:
преразглеждане
разпределението на
библиотечните
бюджети.
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5
Библиотечно
управление на
централно и местно
ниво.

Да не забравяме
възможностите и
предизвикателствата,
свързани с
климатичните
промени.

Библиотечна устойчивост, комбинирана с
иновации
национални здравни
регулации
възприемане на риска

размера и подредбата на
библиотечните пространства

Насоки за политиките на достъп,
сигурността на персонала, социалното
дистанциране и хигиенизирането на
колекциите
• 72-часова изолация за книгите, след като се върнат от
читателите.
• Библиотечните пространства и офиси се реорганизират.
• Избягване докосването на дръжки и натискането на бутони.
• Общество в условията на двуметрова дистанция.
• Библиотечните услуги са съобразени с нуждите на
библиотечните потребители при извънредни обстоятелства.

3D printers at Suffolk Cooperative Library System in Bellport
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Ако библиотеките са центрове на
общността, първият урок, който
трябва да бъде научен е, че тази
функция лесно може да бъде
изгубена, ако общностите спрат да
циркулират.
Използването
на
дигитални
платформи с цел подобряване на
библиотечните услуги трябва да
бъде променяно с оглед на
краткосрочната
и
дългосрочна
визия на библиотеките.
Библиотеките трябва да могат да
отделят
свързаността
и
технологиите.
Библиотеките
трябва
да
се
фокусират
върху
целите
за
устойчиво
развитие,
изследователската
и
развойна
дейност,
за
да
компенсират
възможното свиване на бюджетите
си поради намаляване на брутния
вътрешен продукт.

Новите норми

Дейности/ Препоръки

Препоръки и насоки за боравене с физически материали в библиотеките: политики на достъп,
сигурност на персонала, социално дистанциране и хигиенизиране на колекциите

Социално дистанциране: дистанция
от два метра в библиотека,
осигуряваща добра технологична
свързаност.

Технологиите се променят и
оформят библиотеките по нов
начин.
Преразглеждане разпределението
на библиотечните бюджети.
Библиотечно управление

Къде в
Европа?

Всички
държави

Създават се платформи, осигуряващи централизиран достъп до здравна информация, свързана с
Ковид-19

FR, IT, SE

Борба с фалшивите новини за Ковид-19

FR, PT

Подпомагане на образованието, предлагане на грижа за децата и услуги за възрастните, вкл.
доставка на книги и храна, осигуряване на достъп до информация на едно гише

IE, FI, NL, CH

Социалните медии се използват за разказване на истории

CH, DE, ES, NL, NO

Популяризиране на достъпа до онлайн ресурси чрез библиотечните уеб сайтове, насочващи към
платформи с е-книги и е-медии. Посещенията се удвояват и утрояват.

Всички
държави

… повишава се и качеството на взаимодействието: онлайн срещи с автори, самообучение, видео
при поискване, музика, преса, е-книги

BG, NL

Маски за лице, отпечатани на 3D принтери

LT, FR, PT

Специални договори с издатели, увеличаващи достъпа до дигитални колекции

LV, SE

Допълнителен бюджет чрез местното управление за библиотечни услуги на национално и
европейско ниво като компенсация за бъдещо намаляване на бюджета
Гъвкави форми на библиотечно управление на централно и местно ниво

Оси

Библиотеките трябва:
1) да бъдат интегрирани в националните здравни политики и услуги
чрез гласови обаждания, аудиокниги и производство (3D принтери),
като допълнение към предлаганите визуално-базирани услуги
(консултации чрез уеб сайтове и визуални инструменти).

2) да реорганизират входящите и изходящите потоци от хора, като ги
свържат с движението на ресурси, идеи и оборудване.

Социална ос
3) да функционират като едно гише за точна здравна информация,
създавана от национални и международни правителствени служби,
борещи се с дезинформацията и фалшивите новини.

4) да прилагат стратегия, насочена към уязвимите, възрастните и
изоставените, като доставят и храна при необходимост, и
възприемат хибридни методи (физически и технологични), за да
увеличат ефекта от своите действия.

5) да засилят фокуса си върху електронните копия и да проектират
нови модели за разпространението им в библиотеките, като вземат
предвид стратегиите на доставчиците на информационни услуги.

6) да акцентират върху дейности, стимулиращи дигиталната
грамотност на целеви категории от потребители за преодоляване на
цифровото разделение и стимулиране на многократното използване
на технологии.

Технологична ос

7) да бъдат активни партньори в националните планове за
дигитализация и изкуствен интелект и да комбинират физическо и
цифрово, за да постигнат библиотечните цели.

8) да преследват целите на дистанционното обучение, разширявайки
виртуалното измерение, доколкото е възможно.

9) да упражняват контрол върху данните и метаданните, засягащи
библиотечните операции, и да ги използват повторно при
провеждането на политики и вземането на решения.

10) да изискат от местните власти осигуряване на допълнителен
бюджет за библиотечни услуги на национално и европейско ниво с
цел компенсиране на недостига на средства в бъдещите библиотечни
бюджети.

11) да възприемат себе си като „структурно“ важни за развитието на
държавата и да управляват възможните финансови ресурси,
генерирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове
2021-2027.

Управленска ос

12) да обвържат развитието на обществената библиотека с дейности
за устойчиво развитие на местно и национално ниво.

13) да се стремят да бъдат шампиони по устойчиво развитие чрез
прилагане таксономията за социално развитие, установена от
Европейската комисия.

14) да възприемат гъвкави форми на библиотечно управление.

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

www.eblida.org

