
Уважаема г-жо Янева, 

Уважаема г-жо Шийдър,  

Уважаеми участници и гости на официалното откриване на Националната библиотечна 

седмица,  

 

Благодаря от все сърце на председателя на Българската библиотечно-информационна 

асоциация Снежана Янева за поканата да бъда част от днешната церемония. За мен би било 

изключителна чест и удоволствие да присъствам, но ме възпрепятстваха предварително поети 

служебни ангажименти. Ето защо се радвам на предоставената ми възможност да ви 

приветствам в Деня на Европа от нейното сърце – Европейския парламент в Брюксел. Ден, в 

който напълно се вписва мотото на тазгодишната национална библиотечна седмица 

„Библиотеките в подкрепа на устойчивото развитие“. Значими европейски политически 

платформи разработват през годините редица програми, проекти и документи за библиотеките, 

спомагащи за развитието на библиотечния сектор и оформящи новата визия и мисия на 

библиотеките. Не мога да скрия, че библиотеките за мен са светилище, а не просто хранилище. 

Те формират знания и култура. Те са мястото, което популяризира и разпространява ценности 

и улеснява споделянето на култури и междукултурния диалог. Така библиотеките се превръщат 

в катализатор за изпълнението на целите за устойчиво развитие.  

 

Желанието за популяризиране именно на ключовата роля на библиотеките за напредъка на 

всяко едно общество беше водещо в една инициатива, която провеждам в партньорство с 

Българската библиотечно-информационна асоциация, Столична библиотека и регионалните 

библиотеки в страната. Националната кампания „Читател на годината“, в която отличаваме 

най-активните български читатели се доказа като символ и предизвикателство. Символ на онзи 

наш български стремеж към знанието, който в днешния глобализиран свят ни помага да 

отстояваме своите национални и общоевропейски ценности за обединение и културно 

многообразие. Тя е и предизвикателство да отговорим на статистиките и мотивираме повече 

хора от всички възрасти да се обърнат към четенето. Защото четенето е знание, а знанието е 

просперитет. Знанието е един от отговорите на социалното изключване, а изкореняването на 

неграмотността е ефективен инструмент за борба с бедността. Незаменим партньор за 

постигане на целите са библиотеките, които осигуряват най-важното – ниво на грамотност. Те 

са тези, които осигуряват най-голяма свобода за достъп до информация. Библиотечните и 

информационните услуги предоставят основна подкрепа за ученето през целия живот, 

независимото вземане на решения и културното развитие за всички в едно информационно 

общество.  

 

Държавите от ЕС си поставиха за цел до 2020 г. делът на гражданите, имащи затруднения с 

четенето, да бъде намален от 20 % на по-малко от 15 %. Липсата на основни умения за четене и 

писане излага гражданите на риск от социално изключване, затруднява ги при намирането на 

работа, понижава жизнения им стандарт. Не можем да се справим с тези предизвикателства без 

основния участник – библиотеките. Ето защо днес бих искала да изразя личната си 

признателност към библиотечните деятели за безценната им дейност за опазване на 

интелектуалните, културните и духовни ценности на обществото ни. Приветствам Ви за 

усилията, с които възпитавате и поддържате любовта към четенето. Вие сте съвременните 

будители, пазещи духовните ни ценности за поколенията, съхраняващи нашата памет и знание. 

Благодаря ви и пожелавам На добър час на Националната библиотечна седмица!   
 

Мария Габриел 

 

Ръководител на българската делегация 

в групата на ЕНП в Европейския парламент 

Зам. председател на групата на ЕНП 

 


