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       Неразривната връзка минало – настояще – бъдеще е вградена в темелите на 
БИБЛИОТЕКАТА. Миналото – като памет и опора; настоящето – като реална нужда от творчество 
и умения; бъдещето – като предвиждане и предизвикателство: всичко е в БИБЛИОТЕКАТА.  
БИБЛИОТЕКАТА оцелява през хилядолетни изпитания; съществува, променя се, за да остане! 
Обществото не може без Б И Б Л И О Т Е К А Т А!  
       В съвременната БИБЛИОТЕКА влиза всеки – и стар, и млад, за да се учи, да се забавлява, за 
да опознае по-добре света, за да разбере по-добре себе си! Тя променя живота чрез образование 
през целия ни жизнен път; като източник на сила, получена от знанията; като място, което 
възрастните помнят от деца, а децата ще запомнят с първите си срещи с литературните герои и 
техните създатели. В БИБЛИОТЕКАТА са експертите, които ще помогнат на всеки да намери 
нужната му информация в морето от печатни, аудиовизуални и електронни източници.  
       Първата национална библиотечна седмица в България премина успешно. Тя постави 
началото на промени в отношението към библиотеките, в самочувствието на библиотечните 
специалисти.  
 
       В дните на Националната библиотечна седмица тази година искаме да говорим за нашата 
обща отговорност, в която е заложено нашето общо бъдеще.  
 
БИБЛИОТЕКИТЕ са: 

• Отговорност на държавата - на законодателната и изпълнителна власт; на депутатите, 
министрите и държавната администрация.  

• Отговорност на местните власти - на местното управление, на местните политици, 
лидери, интелектуалци и експерти в областта на културата и образованието. 

• Отговорност на гражданското общество – на неправителствените организации, на 
всяко семейство и всеки родител, на всеки преподавател, учител и възпитател. 

• Отговорност на гилдията – на професионалната организация и на всеки библиотекар за 
неговата мотивираност и безупречна квалификация, за личното му поведение и качества, 
отдадени на професията. 

 
       Общи усилия са необходими, за да бъдат българските библиотеки модерни, привлекателни и 
предпочитани центрове за достъп до информация чрез: 

• Приемането на дългосрочна стратегия за тяхното развитие. 
• Включването им в стратегическите и програмни документи в сферата на образованието, 

науката, културата и информационното общество. 
• Осъвременяването и хармонизирането на нормативната уредба на българските библиотеки 

с европейските директиви и препоръки. 
• Модернизирането им посредством ускорено внедряване на информационните и 

комуникационните технологии, обновяването на материално-техническата база.  
 
       Успешната цялостна реформа в библиотечния сектор ще повиши ефективността на 
библиотеките при реализацията на националните приоритети.  

 
       Призоваваме всички български граждани, политици, интелектуалци, държавни 
органи и неправителствени организации да се присъединят към нас в отговорната 
кауза: опазвайки традициите, да обновим нашите библиотеки, чиято мисия е неотменно 
свързана с бъдещето на нацията ни, с бъдещето на младите хора в България!  

 
 


