
 
                    Професионална квалификация на библиотекари 
      

Регионална библиотека „Христо Ботев”  е водещ методичен център 
за общодостъпните библиотеки и изпълнява регионални функции за 
повишаване професионалната квалификация на щатните библиотекари от 
област Враца. Методичен отдел оказва квалификационна и експертно –  
консултантска помощ и работи в тясно сътрудничество с читалищните 
настоятелства по места, общинските отдели „Култура” и всички 
национални и местни институции, имащи отношение по библиотечното 
дело. 
 Към 01.01.2008 год. библиотечната мрежа в област Враца се състои 
от 113 общодостъпни библиотеки с щатен библиотекар, от които 1 
регионална, 95 читалищни /обхванати в 10 общински мрежи/, 14 
училищни, 2 вузовски и 1 специализирана. Всяка година се провежда 
отчетно събрание, на базата анализ на изпратените отчети за предходната 
година от библиотеките; изработва се „Статистически бюлетин за 
изпълнението на основните количествени показатели от библиотеките в 
област Враца” – като данните се обобщават по библиотечни мрежи, по 
общини и общо за областта. На тези годишни събрания се  дават насоки за 
работа от водещи специалисти в библиотечното дело. През 2007 год. наши 
гости бяха проф.Стоян Денчев и доц. д-р Кристина Върбанова-Денчева. 
През м.февруари 2008 год. гостува доц. д-р Евгения Русинова от СВУБИТ 
с лекция на тема „Маркетинг на общодостъпните библиотеки”, която 
запозна библиотекарите с новостите в маркетинговото мислене и адекватна 
организация на работата на библиотеката с цел  привличане на по-голям 
кръг от потребители. 
 Системна и целенасочена професионална  квалификация –  означава 
познание на проблемите на библиотеките и нуждите от квалификация на 
библиотечния персонал във връзка със съвременните изисквания и 
библиотечни стандарти. На регионално ниво отдел методичен, като 
отговорен за тази дейност, води картотека на библиотекарите от областта, 
с основните характеристики: възраст, длъжност, образование, 
квалификация, трудов стаж, в т.ч. в библиотеката. В момента в нашите 
библиотеки работят библиотекари с най-разнообразно образование – 
завършили ДБИ, СВУБИТ, друго висше образование, средно образование 
със или без професионална квалификация. Независимо от особеностите на 
длъжностните работни места и преки задължения, всеки от тях се нуждае 
от обогатяване и разширяване на професионалните и общи познания. След 
проучване и анализ на потребностите на персонала и за постигане на 
максимална ефективност с минимални разходи, се организират различни 
форми за повишаване на професионалната квалификация:  
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*обучение за по-висока образователна степен – в момента в СВУБИТ 
повишават своето образование 12 задочници от врачански регион. 

*вътрешни и външни курсове с различна цел. 
*лекции и дискусии по актуални за библиотечната професия теми – 

информационни технологии и тяхното приложение в библиотечната 
практика; управление на библиотеките; разширяване диапазона на услуги, 
които библиотеките предлагат на своите потребители; работа по програми 
и проекти.  

*семинари и конференции – на национално и регионално ниво. 
Особено внимание се обръща на ежегодната регионална краеведска 
конференция „Историята на родния край – послание към бъдещето”, в 
която с разработки по темата участват учители, краеведи, библиотекари и 
ученици от областта. 

*изложби – последната през м. февруари т.г. представи най- добрите 
издания – книги, диплянки, брошури и други нагледни материали, с които 
библиотеките от областта са популяризирали своята дейност. 

*посещения с определена цел в добре работещи библиотеки – т.н. 
„добри практики”, където библиотечните специалисти обменят опит и 
полезна и разнообразна информация. 
 Превръщане на библиотеката в съвременно информационно, 
образователно и културно средище зависи от професионализма на 
библиотечните специалисти. През 2007 година за повишаване 
ефективността на библиотечната работа са проведени: 

* 178 устни консултации по основни дейности – комплектуване, 
индивидуална и обща регистрация на БД, библиотечна статистика и 
документация, работа по проекти и програми, СБИД, автоматизация на 
библиотечните дейности и други. 

* 7 писмени консултации и становища по проблемите на 
комплектуването, участие в проекти, библиотечна нормативна уредба, 
библиотечен софтуер и други. 

*   10 библиотеки са посетени за оказване помощ на място. 
*  13 квалификационни мероприятия, от които 1 семинар, 10 

съвещания и 2 курса.  
Важна предпоставка за въвеждане и ефективно прилагане на 

съвременните информационни технологии в библиотечно – 
информационната дейност, е доброто им познаване от библиотекарите и 
умението им да ги ползват в практиката. Затова отделите „Автоматизация” 
и „Методичен” на Регионална библиотека Враца организираха  5 дневен 
квалификационен курс  „Начална компютърна грамотност”.  Участниците 
– 13 читалищни библиотекари от областта, усвоиха следните теми: 
устройство на компютърна конфигурация, операционни системи, 
текстообработващи програми и работа с Интернет. 
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  Във връзка със завишените изисквания за квалификация на кадрите 
в българските библиотеки и читалища, ЦПО към СВУБИТ и Регионална 
библиотека „Христо Ботев”  проведоха обучение за допълнителна 
професионална квалификация по специалността „Организация на 
читалищната и библиотечна дейност” от 18 юни до 30 юли 2007 год. – 18 
участника. Лектори в 45 дневния курс бяха преподаватели с доказан опит 
от СВУБИТ. За да се осигури пълноценното функциониране на 
читалищните библиотеки участниците разгледаха дисциплините: 
каталогизация и класификация на библиотечни документи, библиотечно и 
справочно обслужване, маркетинг и мениджмънт, създаване и съхраняване 
на музейни сбирки, краезнание, компютърни умения и Интернет, работа по 
проекти и организация на читалищната дейност.   

Принципът на професионалното обучение е „уча това, което ми е 
необходимо за извършване на конкретна дейност”. Това е причината тези 
програми да са по-кратки и с по-голяма практическа насоченост. В 
Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца ежегодно се организира 
Практикум с новоназначени и неквалифицирани библиотекари за 
придобиване на минимум библиотечни знания. Последният се проведе от 1 
до 4 април  2008 година със 7 секретар – библиотекари от малки 
читалищни библиотеки. Участниците са обучавани по основните 
библиотечно–библиографски процеси – комплектуване, обработка на 
новопостъпили библиотечни материали, справочна и информационна 
дейност, индивидуални и масови форми на работа с читатели, библиотечна 
документация и други.  

В началото на всяка календарна година  методичен отдел разработва 
и предоставя за ползване на колегите от областта  „Календар за бележити 
дати и събития”, „Национални библиотечни инициативи” и др.подобни. За 
2008 г. са изработени два материала „2008 – Европейска година на 
междукултурния диалог” и „2008 – Международна година на планетата 
Земя” и са разпространени в библиотечната мрежа в помощ на културно – 
просветната дейност на библиотеките. Подпомага с методически 
разработки, сценарии и други материали  провеждането на викторини, 
тематични вечери, радиопредавания по актуални теми, кръгли годишнини 
и чествания.  

По искане на читалищните настоятелства са изработени примерни 
въпросници и методика за провеждане на конкурси за длъжността секретар 
– библиотекар в селска читалищна библиотека и примерни длъжностни 
характеристики, на базата на разработените от Методичен отдел на 
Народна библиотека „Иван Вазов” Пловдив. 

Изключително ефективна е помощта ни по отношение 
комплектуването и участието на библиотеките от областта в обявените от 
МК програми „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и 
информираност” и проекти – разясняване на условията за кандидатстване, 
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подготовка на списъци и организация на доставката на книгите до Враца. 
През 2007 г. в областта има  69  спечелени проекта. Посредник сме при 
предоставяне на дарения от МК, издателства, частни лица и институции. 
От няколко години издателство „Дамян Яков” ни оказва ценна помощ в 
комплектуването на библиотечните фондове на читалищните библиотеки 
от област Враца. 

Методичен отдел притежава уникален библиотековедски фонд от 
книги и периодика, с който обслужва библиотекари, читалищни дейци, 
студенти – изучаващи библиотечни и информационни специалности и 
други читатели. Подпомага студенти – задочници при подготовка на 
изпити, дипломни и курсови работи, свързани с книгата, четенето, 
дейността на Регионална библиотека”Христо Ботев” Враца и 
библиотечното дело в България. 

Библиотечната професия се отличава с това, че изисква освен 
специалните библиотечно-библиографски знания, но и знания в областта 
на естествените, обществени и технически науки, литература, изкуство…, 
разнообразна подготовка, обогатяване от практиката и ежедневните 
контакти с читателите. 

 В „Етичния кодекс на библиотекарите в РБ” е записано:  
Убедени сме, че успешната кариера зависи от три неща: характер, 

специални знания и опит   и се стремим към тяхното изграждане чрез 
всички форми на продължаващо обучение, за да бъдем максимално 
полезни със своята компетентност преди всичко на своите потребители. 

 
 
                      Изготвил: Антоанета Георгиева 
  Методист в Регионална библиотека „Христо Ботев” - Враца 
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