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НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА НОРМАТИВНА УРЕДБА НА БЪЛГАРСКИТЕ

БИБЛИОТЕКИ

Проект
“Правна регулация за библиотеките и

библиотечно-информационните дейности в
България”

Главна цел
Създаване на съвременна система от нормативни документи, 
регламентиращи основните функции и дейности на
библиотеките, хармонизирани с европейските директиви и
практиките на страните-членки на Европейския съюз.



Работна група за изработване на
Проект за закон за обществените

библиотеки

● Анета Дончева – зам. директор, Народна библиотека
“Св.Св.Кирил и Методий“

● Александър Димчев – декан, Философски факултет при
СУ „Св.         Климент Охридски“

● Ваня Грашкина – председател, СБИР
● Емилия Милкова – директор, РБ „П. Славейков“-гр. Варна
● Луизина Савкова – гл. експерт, Министерство на
културата

● Нели Стоилова – директор, РБ „П. Павлович“-гр. Силистра
● Цанка Бенчева – гл. експерт, Министерство на културата



Закон за обществените библиотеки
(предпоставки за изработването му)

● История: регламентира се дейността на отделни видове
библиотеки или отделни библиотечни дейности
● Настояще: България е единствената европейска страна без
специално библиотечно законодателство
● Бъдеще:  В съответствие с „Препоръки за европейско
библиотечно законодателство и политика на Съвета на
Европа”, утвърдени 2000 г., в много от страните
библиотечното законодателство е вече сменено-
осъвременено и актуализирано.

При изготвянето на законопроекта са взети предвид
насоките и препоръките на Съвета на Европа, направени са
анализи и съпоставки на законодателните актове на над 20 
държави, използван е досегашният български опит. 



Закон за обществените библиотеки
(аргументи за неговата необходимост)
• В съвременните условия на глобализация и

информатизация, българските обществени библиотеки
значително изостават в своето развитие от европейските
(международните) стандарти и не отговарят на очакванията
на обществото да бъдат модерни информационни, 
образователни, културни и социални центрове, предлагащи
информация във всичките й разновидности: печатна и
електронна.

• Обществените библиотеки са най-многобройните
библиотеки в страната (над 3300) и са гръбнакът на
териториалното библиотечно обслужване. Продължителната
икономическа криза и нерешеният правен статут на
библиотеките, водят до факта, че част от тях съществуват
фиктивно и не изпълняват основните си функции. Мнозина
от българските граждани са лишени от библиотено
обслужване, нарушено е конституционното им право за
достъп до информация.



Закон за обществените библиотеки
(аргументи за неговата

необходимост)(продължение)

• Обществените библиотеки функционират самостоятелно, 
независимо една от друга, без регламентирана
координация, което води до неефективност на работата им и
нерационално изразходване на бюджетни средства.
• Статутът, финансирането и формите на взаимодействие на
читалищните библиотеки, които са най-многобройните
обществени библиотеки, не са определени в Закона за
народните читалищата.
• Не са регламентирани съвременните функции и задачи на
Народната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" -
националната библиотека на страната и най-голямата
обществена библиотека.



Основни предложения в
Проекта за закон за обществените библиотеки

1. Съвременно определение на основните функции на
видовете обществени библиотеки като културни, 
образователни и информационни институти, които
предоставят широк спектър библиотечно-информационни
услуги като събират, съхраняват, обработват, систематизират
и предоставят за обществено ползване печтани и други
документи и информация. Акцентира се на равноправния
достъп за гражданите и безплатността на основните услуги.
2. Изграждането на нов тип взаимоотношения между
различните видове обществени библиотеки чрез създаването
на Национална мрежа на обществените библиотеки.
3. Регламентиране на условията, на които трябва да отговаря
една библиотека; начините за откриване и закриване на
библиотеки; финансирането, управлението и тяхното
взаимодействие в национална мрежа.



Основни предложения в
Проекта за закон за обществените библиотеки

(продължение)
4. Характеристика на видовете обществени библиотеки и
тяхната роля в мрежата. Подробно са разписани функциите и
задачите на Народната библиотека “Св. Св. Кирил и
Методий” като национална библиотека на страната. Въведен
е термина “централна общинска библиотека”, като основни
обществени библиотеки на територията на общината. 
Законопроектът отчита и съблюдава спецификата на
читалищните библиотеки като неразделна част от народното
читалище.
5. Определение на видовете библиотечни услуги, които се
предоставят на гражданите, като ги разграничава на основни
и специализирани.
6. Стройна система за управление на националната мрежа, 
както и системата за оценка на дейността на библиотеките .
7. Характеристика на видовете имуществото на библиотеките
и механизмите за опазването и развитието му.



Основни предложения в
Проекта за закон за обществените библиотеки

(продължение)
8. Съвременен модел за финансирането на различните
видове обществени библиотеки от мрежата чрез
въвеждането на допълнителни финансови инструменти, 
които да осигурят изпълнението на стратегическите цели за
развитието на мрежата.
9. Система от изисквания към професионалната
квалификация на персонала в обществените библиотеки.
10. Въвеждането на нов тип нормативен документ „Стандарт
за библиотечно-информационно обслужване“- широко
прилаган в развитите държави. Целта е чрез стандарта да се
зададат необходимите количествени и качествени критерии
за финансиране и оценка на обществените библиотеки.
11. Модерен подход за преодоляване на драстичното
изоставане на българските библиотеки чрез приемането на
седемгодишни стратегически планове за развитието на
Националната мрежана обществени библиотеки.



Пакет от нормативни документи

● Предложения за промени в Закона за
задължително депозиране на екземпляри от
печатни и други произведения (2000 г.)
● Стандарт за университетските библиотеки
● Стандарт за специалните библиотеки
● Стандарт за училищните библиотеки
● Наредба за библиотечно-информарционно
обслужване в системата на народната просвета



НАДЯВАМ СЕ ТОЗИ ПЪТ ДА УСПЕЕМ!!!


