
УчастиеУчастие нана НароднатаНародната библиотекабиблиотека
““СвСв. . СвСв. . КирилКирил ии МетодийМетодий”” вв
КомуникационнатаКомуникационната стратегиястратегия

заза присъединяванеприсъединяване нана БългарияБългария къмкъм
ЕвропейскияЕвропейския съюзсъюз

ДеницаДеница КръстеваКръстева
НароднаНародна библиотекабиблиотека

““СвСв. . СвСв. . КирилКирил ии МетодийМетодий””



ОсновниОсновни целицели нана
КомуникационнатаКомуникационната стратегиястратегия

•• ПовишаванеПовишаване информираносттаинформираността нана
българскитебългарските гражданиграждани заза членствоточленството нана
БългарияБългария вв ЕСЕС

•• ПовишаванеПовишаване нана знаниятазнанията нана
европейскитеевропейските гражданиграждани заза БългарияБългария



ПроектПроект ““ЕвропейскоЕвропейско сътрудничествосътрудничество
нана националнитенационалните библиотекибиблиотеки””

•• ОсновниОсновни целицели нана проектапроекта ““ЕвропейскоЕвропейско
сътрудничествосътрудничество нана националнитенационалните
библиотекибиблиотеки”” ((ИнтернетИнтернет страницастраница нана
националнитенационалните библиотекибиблиотеки отот
ПостояннатаПостоянната конференцияконференция нана директоритедиректорите
нана националнитенационалните библиотекибиблиотеки отот странитестраните
отот ЮгоизточнаЮгоизточна ЕвропаЕвропа) ) ””

•• ПриоритетПриоритет нана КомуникационнатаКомуникационната стратегиястратегия
((РаботнаРаботна програмапрограма 2003)2003)
ИзгражданеИзграждане ии поддържанеподдържане нана информационнаинформационна мрежамрежа

•• URL: URL: www.seenl.comwww.seenl.com





ДигиталнаДигитална изложбаизложба ““ВВ търсенетърсене
нана СветияСветия ГраалГраал””
•• РаботнаРаботна програмапрограма 2005 2005 
ЦелЦел 4: 4: ОсигуряванеОсигуряване нана високависока подкрепаподкрепа заза
присъединяванеприсъединяване нана БългарияБългария вв странитестраните--членкичленки нана
ЕСЕС

•• ОсновниОсновни целицели нана проектапроекта
РазширяванеРазширяване нана информационнияинформационния достъпдостъп ии
повишаванеповишаване нана общественияобществения интересинтерес вв странитестраните--
членкичленки нана ЕСЕС къмкъм националнинационални документалнидокументални
съкровищасъкровища отот фондоватефондовате нана НароднатаНародната библиотекабиблиотека
катокато частчаст отот европейскотоевропейското културнокултурно наследствонаследство чрезчрез
създаванесъздаване нана изложбаизложба отот дигиталнидигитални копиякопия нана
българскибългарски ръкописиръкописи отот 1111--19 19 вв. . сс описанияописания нана
английскианглийски, , френскифренски ии българскибългарски езикезик върхувърху CDCD--ROMROM



ОсновниОсновни целицели нана проектапроекта

ВключванеВключване нана изложбатаизложбата вв проектапроекта
““ЕвропейскатаЕвропейската библиотекабиблиотека”” ((The European The European 
LibraryLibrary) ) 
ПредставянеПредставяне нана изложбатаизложбата вв БългарскияБългарския
културенкултурен центърцентър вв ПарижПариж нана 24 24 маймай ии нана
ГодишнатаГодишната срещасреща нана директоритедиректорите нана
европейскитеевропейските национарнинационарни библиотекибиблиотеки вв
ЛюксембургЛюксембург, 29 , 29 септемврисептември –– 1 1 октомвриоктомври 20052005



ЦелевиЦелеви групигрупи

•• ПредставителиПредставители нана културнитекултурните средисреди нана
странитестраните--членкичленки нана ЕСЕС

•• ЕвропейскиЕвропейски научнинаучни центровецентрове ии
изследователскиизследователски организацииорганизации

•• БългарскитеБългарските общностиобщности вв ЕвропаЕвропа
•• ШирокатаШироката общественостобщественост вв странитестраните ––членкичленки

нана ЕСЕС





ПроектПроект ““ПодарявамеПодаряваме българскабългарска
книгакнига нана ЕвропаЕвропа””

•• ОсновниОсновни целицели
ИзгражданеИзграждане нана позитивенпозитивен образобраз нана БългарияБългария катокато частчаст отот
ЕвропаЕвропа
ПопуляризиранеПопуляризиране нана постижениятапостиженията нана странатастраната вв областтаобластта нана
културатакултурата, , икономикатаикономиката, , туризматуризма, , наукатанауката, , общественияобществения
животживот
ПовишаванеПовишаване нана интересаинтереса нана европейскатаевропейската общественостобщественост къмкъм
БългарияБългария

•• РаботнаРаботна програмапрограма 2006 2006 
ЦелЦел 3: 3: представянепредставяне нана БългарияБългария катокато бъдещбъдещ членчлен нана ЕСЕС



ПроектПроект ““ПодарявамеПодаряваме българскабългарска
книгакнига нана ЕвропаЕвропа””

•• ЦелевиЦелеви групигрупи
НационалниНационални ии академичниакадемични библиотекибиблиотеки нана
странитестраните--членкичленки нана ЕСЕС -- 55 55 
БългарскитеБългарските културникултурни институтиинститути ии
организацииорганизации вв ЕСЕС -- 88
БългарскитеБългарските общностиобщности вв ЕвропаЕвропа –– 77

•• ОчакваниОчаквани резултатирезултати


