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НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕЧНА СЕДМИЦА

Библиотеките – място за учене през целия живот

През последните години технологиите и иновациите навлязоха във всички сфери на живота. 
Умението да се използват и прилагат технологични решения и да се развиват иновативни дейнос-
ти се превърна в ежедневна потребност. Качеството на живота на хората вече изцяло зависи от 
степента на владеене на набор от компетентности. Програмата на ЕК и Националната страте-
гия на РБ за Учене през целия живот (УЦЖ) са отговор на предизвикателствата в икономическата, 
социалната и демографската действителност. 

Ученето през целия живот се превръща в идея, платформа и широка, устойчива инициатива 
за ускоряването на реформите в образованието, свързването на образованието и обучението с 
потребностите на бизнеса, решаването на острите социални проблеми на безработицата и 
бедността, преодоляването на демографската криза. 

Обществените библиотеки са културен институт с традиционни образователни функции и 
съвременни иновативни образователни услуги, чрез които могат да осигурят достъп до разноо-
бразни видове и форми на УЦЖ през всички етапи на човешкото развитие. Особено важно е това, 
което те правят за хората със специфични потребности и към тези, които живеят в отдалечени 
места. 

Повишаването на качеството на училищното образование и обучение за придобиване на 
ключовите компетентности, подобряването на постиженията на учещите, студентите  и разви-
тието на личността са цели, за изпълнението на които библиотеките са постоянни партньори.

Много от обществените библиотеки предоставят безплатни обучения за придобиване на 
дигитални умения за различни целеви групи – пенсионери, деца, хора със специални потребности и 
др. и дават своя принос в подобряването на качеството на живота им.

За утвърждаването на обществените библиотеки като центрове за неформално обучение и 
самостоятелно учене ние настояваме 

Б И Б Л И О Т Е К И Т Е:

Да бъдат включвани пълноценно и адекватно в националните и регионалните годишни 
планове за изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот (НСУЦЖ).

Да бъдат изградени като част от модерната образователна среда, достъпна за всички 
граждани. 

Да бъдат развити възможностите им за неформално и самостоятелно учене за личностно 
и професионално израстване чрез предоставяне на достъп до дигитални ресурси, разнообразни 
информационни източници и съвременни средства за комуникация. 

Да бъдат разпознати като обучителни центрове за придобиване на дигитални и други 
съвременни компетентности, необходими за справяне с ежедневните проблеми и потребности 
от информация. 

Да се предприемат мерки за повишаване на осведомеността на населението за възмож-
ностите за самостоятелно учене и неформално обучение на различни възрастови и целеви групи 
в обществените библиотеки.

 Да бъде утвърдена ролята на библиотеките като инициатори и двигатели за развитие 
на общностите и стимулиране на гражданска активност на местно ниво посредством дейнос-
ти за учене през целия живот.
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