
ОБРЪЩЕНИЕ
НА БЪЛГАРСКАТА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ

ОБЩЕСТВОТО И БИБЛИОТЕКИТЕ

Обществото ни преживява преломен момент, когато трябва да поеме път 
към ускорено развитие и постигане на целите на стратегия „Европа 2020”. 
Образованието, науката и културата са фундаментът на развитото обще-
ство, прогреса и качеството на живот. Обществото е създало и поддържа 
библиотеките, защото те събират, съхраняват, запазват и предават зна-
нието във времето и през поколенията. Библиотеките приобщават към 
четенето и знанието; дават достъп до безграничния свят на информация-
та; формират личности с общочовешки ценности и морал. Библиотеката е 
демократична и достъпна; oсигурява възможности на всички граждани за 
личностно и професионално развитие. Тя е социално и културно прос-
транство за знание, комуникации и информация.

РАЗВИТОТО ОБЩЕСТВО СЕ НУЖДАЕ ОТ РАЗВИТИ БИБЛИОТЕКИ
Библиотеки, в които най-новите технологични решения улесняват 
достъпа до знание и информация, осигуряват съхраняването и про-
пагандирането на книжовното културно наследство.
Библиотеки, които системно обогатяват колекциите си с нови по 
съдържание и разнообразни по форма ресурси – благоприятна и без-
опасна среда за израстването на будни, интелигентни и знаещи деца 
и младежи.
Библиотеки с обновен интериор – привлекателно място за социални 
контакти и средище за културен живот в общността.
Библиотеки, отзивчиви към потребностите на гражданите, предлага-
щи ефективни услуги.

УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ РАЗВИТИТЕ БИБЛИОТЕКИ СА СПОДЕЛЕНА ОТГОВОР-
НОСТ НА:



УПРАВЛЯВАЩИТЕ
Да формират и провеждат политики, подкрепящи развитието на библиоте-
ките.
Да осъвременяват нормативната база, която гарантира функционирането 
на съвременни и ефективни библиотеки и да следят за изпълнението ѝ.
Да осигуряват адекватно финансиране чрез различни механизми и да 
насърчават модернизирането на библиотеките в страната.

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОБЩНОСТ
Да отстоява високи професионални стандарти в библиотечната дейност и 
в подготовката на библиотечните кадри.
Да работи за постигането на европейски и международни стандарти в 
библиотечно-информационното обслужване.
Да внедрява иновативни услуги за гражданите.

ГРАЖДАНИТЕ
ЛИДЕРИТЕ на обществото – да защитават правото на хората да разполагат 
с модерни библиотеки.
МЛАДИТЕ хора – да търсят реализация на своята визия и мечти за привле-
кателни библиотеки.
ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ – да отстояват правото си на достъп до съвре-
менни комуникации и литература в удобни и достъпни библиотеки.

Призоваваме за широка обществена подкрепа за ускорено развитие на 
нашите библиотеки в съответствие с потребностите на гражданите. Инициира-
ме създаването на общество от съмишленици – посланици на библиотеките.

ПОСЛАНИЦИТЕ НА БИБЛИОТЕКИТЕ СА ХОРА, КОИТО ВСИЧКИ НИЕ ПОЗНАВАМЕ, 
УВАЖАВАМЕ И ЦЕНИМ! ЗАТОВА РАЗЧИТАМЕ НА ТЯХ ОТГОВОРНО И ВСЕОТДАЙ-
НО ДА ЗАЩИТАВАТ НАШИТЕ ПРАВА ЗА РАЗВИТИ БИБЛИОТЕКИ!

ОЧАКВАМЕ ОТ ТЯХ ДА
се застъпват
подпомагат
насърчават
отстояват

информират
печелят привърженици

за каузата на библиотеките.

Да подпомагат усилията на библиотечната общност за изграждането на разви-
ти библиотеки за развито общество в България!
Нека всички, според своите правомощия и отговорности, знания и способности 
да дадат своята безусловна подкрепа за развити библиотеки! Това е нашият 
общ път към развито общество, към добро бъдеще и национален просперитет!


