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Защо ни е необходим такъв проект?

ü Библиотеките са важен компонент на образованието, науката и културата  
и играят съществена роля в изграждането на гражданското и 
информационното общество; в развитието на икономика, основана на 
знанието 

ü Българското законодателство е в процес на обновяване и хармонизиране 
със законовата рамка на ЕС. На фона на интензивното приемане на нови 
закони в различните сфери на дейност, обновяването на нормативната 
база за библиотеките изостава

ü Библиотеките не присъстват в правното пространоство като субект.
България е единствената страна в Европа без специално библиотечно 
законодателство
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ü Българските библиотеки изостават сериозно от очакванията и изискванията на 
обществото към техните услуги. Необходима е спешна реформа в иблиотечния 
сектор, с цел повишаване на ефективността от библиотеките при реализацията 
на националните приоритети

ü Различната ведомствена подчиненост на библиотеките и липсата на 
координиращо управленско звено води до прилагането на различни политики, 
дори за библиотеки от един и същ вид и пречи за ефективното разходване на 
държавната субсидия. 

ü Развитието  на библиотеките е неравномерно и са налице големи различия. 
Открояват се две групи: 

l развиващи се библиотеки, които прилагат съвременни подходи в 
организацията на библиотечните дейности и предлаганите услуги. Те 
представляват около 11% от общия брой и към тях е насочено вниманието на 
държавата. Това са националната библиотека, регионалните и общинските 
библиотеки в по-големите общини, университетските библиотеки и някои по-
големи читалищни библиотеки.

l слаборазвити от съвременна гледна точна библиотеки, които трудно 
успяват да се справят с минималното финансиране, липсата на квалифициран 
персонал и на подходящо оборудване. Това са повечето училищни, 
читалищните и някои общински библиотеки в по-малките населени места, а 
също така научни и специални библиотеки
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ü Читалищните, общинските и регионалните библиотеки са 
гръбнака на системата за териториално библиотечно 
обслужване. Задължително е да се зададат количествени и 
качествени параметри за тяхната дейност, на базата на които 
да бъдат финансирани

ü Преструктурирането на библиотечния сектор е предпоставка за 
осъществяване на национални програми и целеви инвестиции в 
изграждането на национална библиотечно-информационна 
мрежа и технологичното им обновление 

ü Разработването на система от нормативни документи ще 
гарантира статута и рационалното финансиране на различните 
видове библиотеки, отчитайки функционирането им в обща 
мрежа
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ü За период от 1992 година досега професионалната общност, подпомогната от 
различни програми, предложи два проекта за библиотечен закон, които по
различни причини не бяха приети

ü Редица новоприети закони, които се отнасят за библиотеките и техните основни
дейности, не третират статута и финансирането им и не създават
необходимите предпоставки за пълноценното им функциониране

ü Действащи закони в сферата на културата, науката и образованието частично
засягат някои видове библиотеки и не създават предпоставки за пълноценното
им функциониране

• Закон за закрила и развитие на културата /1999/
• Закон за народните читалища /1996/
§ Закон за народната просвета /1991/
§ Закон за висшето образование /1995/
§ Закон за задължителното депозиране на екземпляри от печатни произведения 

и други материали /2002/
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l Националната политика към библиотечния сектор не е ясно формулирана; на 
политическо равнище не се идентифицира потенциалът, които имат 
библиотеките като най - демократични институции, гарантиращи свободен и 
равен достъп до информация за всички граждани

l В приетите национални стратегии за информационно общество, електронно 
правителство, за развитие на училищното образование, библиотеките не се 
разглеждат като активни участници, които могат да допринесат значително за 
осъществяване на целите

l Създаването на съвременна нормативна база е основна предпоставка за 
модернизирането на отделните библиотеки и библиотечната мрежа  като цяло, 
адекватна на потребностите на информационното общество
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ü Проектът е съвместна инициатива на:
l Министерството на културата
l Британски съвет 
l Съюз на библиотечните и информационните работници

ü Основна цел:
Създаването на система от нормативни документи за библиотеките и
библиотечно-информационните дейности, хармонизирани с 
европейските директиви и създаващи предпоставки за пълноценното 
реализиране на основната мисия на библиотеките като образователни, 
информационни и културни институции
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Основни дейности по проекта
І етап
ü Проучване на британския опит в правното регулиране на библиотеките 

и библиотечно-информационните дейности
ü Проучване на директивите и препоръките на Европейския съюз,  

Съвета на Европа и опита на отделни европейски страни
ü Анализ на състоянието на действащата нормативна база в страната
ü Експертна оценка на нормативната база и политиките за библиотечния 

сектор в страната от водещ експерт от Великобритания
ü Изработване на програма за системата от нормативни документи, 

необходими за библиотеките и техните дейности. Обсъждане и 
приемане на програмата
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ІІ етап
ü Създаване на работни групи по отделните нормативни документи и подготовка 

на проекто-текстове
ü Обсъждане на текстовете на експертно равнище и в по-широк кръг с 

представители на заинтересованите страни. Процедури на съгласуване 
ü Внасяне на проектите в Комисията по култура на 40-то Народно събрание

Работна група по І етап на проекта:
Александър Димчев – декан на Философски факултет на СУ “Св.Климент 
Охридски”;  Анета Дончева – заместник директор на Народната библиотека 
“Св.Св.Кирил и Методий”; Ваня Грашкина – председател на СБИР и 
изп.директор на НАЦИД; Луизина Савкова – главен експерт в МК; Стефка 
Добрева – зав.библиотеката на Народното събрание; Цанка Бенчева – главен 
експерт в МК
Координатор на проекта: Цветанка Панова – Британски съвет
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l ІІ етап: 
Сформиране на работни групи и изработване на текстовете на проектите 

за нормативни документи:

Ø Закон за обществените библиотеки
Ø Промени в Закона за задължителното депозиране на печатни и други

произведения

Ø Стандарти за:
• университетските библиотеки
• специалните библиотеки
• училищните библиотеки
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