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Българска библиотечно-информационна асоциация

Основни цели на кампанията:
• Да привлече вниманието на властите и обществеността към
библиотеките и техните възможности да играят ключова роля в
развитието на информационното общество, в т.ч. за
подобряване на информационната грамотност на гражданите; в
изграждането на съвременни икономически модели, основани
на знанието и ученето през целия живот; в опазването и достъпа
до културното наследство; в реализацията на услугите на
електронното правителство и др.
• Да представят облика на съвременната библиотека и приноса к
към решаването на проблемите на обществото.

• Да разчупят остарелите схващания за библиотеката като архив
на книги и да изградят съвременно разбиране за библиотеката
като динамичен център за информация, образование и култура,
който предоставя широк диапазон от услуги за гражданите.

НБС 2013
• Тази година НБС се провежда в особен момент –
непосредствено след парламентарните избори. Това е шанс да
привлечем бъдещите депутати за нашата кауза! Те ще се
нуждаят от подкрепа и ще се обърнат към нас, най-малкото ще
ни изслушат!
• Основна целева група: местните власти, лидерите на местните
общности, ръководителите на институции, от които зависи
развитието на библиотеките (ректори, директори на училища,
регионални инспекторати и др.), кандидат-депутати, без оглед
на партийната им принадлежност.

Нова инициатива
• Създаване на обществена подкрепа чрез местни структури и
личности за ускорената модернизация на българските
библиотеки. В рамките на НБС да поставим началото на
инициативата „Посланици на библиотеките“.
• Нека обществото да заяви, че има потребност от развити
библиотеки!
• Нека за нас говорят нашите ползватели, те да бъдат новите
застъпници за развити библиотеки!
• Нека разпознаем всички потенциални съмишленици и ги
превърнем в ефективни партньори на библиотеките!
Идеята е различна от обществените съвети, които трябва да
изградят обществените библиотеки по смисъла на чл. 28, ал. 4 и чл.
34, ал. 4 от Закона за обществените библиотеки!

Предлагаме
• Нов подход към застъпничеството
Разширяваме рамките за по-голяма обществена подкрепа на
нашите ползватели
• Застъпнически действия предприемат членовете на общността
Хората заявяват необходимостта от развити библиотеки
• Целеви послания в цялата страна
Създаваме форма на постоянна подкрепа за библиотеките
• Първа стъпка – клуб / общество „Посланици на библиотеките“
към библиотеката

Конкретни цели на новата инициатива
• Да говорим с хората за феномена Библиотека:
• Как и за кого работи библиотеката?
• Кой е виновен, че няма книги и ремонтирани зали?
• Достатъчно ли е библиотекарят да каже какво трябва да се
прави? Нека ползвателите да говорят.
• Да събудим гражданската активност
• Какво очакват хората от библиотеките?
• Да покажем пътищата към превръщането на библиотеките
в активни, ефективни и привлекателни центрове за хората
от всички поколения.
• Да помогнем на държавното и местното управление да
инвестира смислено и рентабилно средства за ефективно
библиотечно-информационното обслужване на
гражданите в цялата страна.

... като дадем шанс:
• на лидерите на местната общност, на активните граждани
• да защитят конституционното си право на достъп до информация и
образование
• да дадат тласък за изграждането на знаещи и можещи млади хора,
способни да осигурят подем и развитие на нацията
• на младите хора
• да заявят своята представа за новата, нетрадиционна библиотека
• да настояват за реализацията на техните мечти за богати на
информационни ресурси, достъпни и привлекателни библиотеки
• на хората от третата възраст
• да допринесат с мъдростта и опита си за подобряване живота на
общността
• да заявят волята си за по-добро качество на живот

Разликата
между
приятел и
посланик
е в действеността и резултатите от поведението
• Приятелите изразяват своята симпатия, споделят нашите
ценности и помагат доброволно с каквото и когато могат
• Посланиците приемат делото на библиотеката в своите
приоритети и целенасочено осъществяват дейност в посока
ПОСТИГАНЕ НА ЯСНИ И КОНКРЕТНИ РЕЗУЛТАТИ. Техните имена
постепенно се свързват трайно с библиотеките

Какво ще се случи във вашия град/населено
място/университет/училище/организация?
Идентифициране на личности, които да бъдат поканени за
посланици на библиотеките:

• Видни общественици: местни творци, учители, изследователи
• Известни и авторитетни личности в местната общност
• Лидери на местната общност и представители на НПО
• Активни читатели и приятели на библиотеката, доброволци
• Представители на местната власт
• Представители на бизнеса
• Ученици/студенти

Фокус на седмицата - 1
Обществена дискусия по места на тема „Развити библиотеки за
развито общество. Какви библиотеки са ни нужни?“
• Участници: влиятелни местни личности, представители на
образованието, културата, бизнеса, местни НПО, библиотекари.
• Примерен сценарий на дискусията:
• Въвеждаща презентация от Директора на библиотеката за
усилията, за постигнатото и за това какво още е необходимо.
• 10 причини да посещавам библиотеката
• Каква искаме да бъде нашата библиотека? – дискусия между
библиотекари и гости
• Меморандум: Обобщаване на идеите в документ – меморандум
до Общинския съвет, в който се изтъкват потребностите на
гражданите от модерни библиотеки и визията им за тях. Цитира
се изискването на ЗОБ за назначаване на Общинска комисия за
развитие на библиотечните услуги и се настоява за
сформирането й и въвеждането й в действие.

Фокус на седмицата - 2
• Създаване на клуб / общество
„Посланици на библиотеките“
Предложение за мисия:
• координира
• застъпва
• подпомага
• насърчава
• отстоява
• информира
• образова
• печели привърженици за каузата на библиотеката

Клуб „Посланици на библиотеките“ организация
o Първа сбирка – по време на НБС.
o Поставяне на поне три цели, които да постигнат за
гражданите (лобиране пред общината, дарителски кампании
и др.п.).
o Клубът организира формални и неформални срещи за
обсъждане нуждите на ползвателите и/или библиотеката
поне 3 пъти годишно.
o Примерни теми за обсъждане:
o Кой и как управлява библиотеката: законодателство,
финансиране. Проблемите днес – за конкретната
библиотека; перспективите к за развитие; визия за
бъдещето к.
o Гласът на обществото в управлението на библиотеката:
Какво можеш да направиш ти?

Клуб „Посланици на библиотеките“ –
дейности и отговорности
Посланиците на библиотеките:
• съдействат за набиране на средства и участват с доброволчески труд
в изявите на библиотеката
• проучват интересите и нуждите на различните групи в местната
общност
• участват в определянето и защитават приоритетите на библиотеката
за всяка година
• огласяват постиженията на библиотеката в местния печат
• подпомагат директора на библиотеката в работата му с общинските
комисии за развитие на библиотечно – информационни услуги
(съгласно ЗОБ)
• огласяват, аргументират и отстояват нуждите от редовно
финансиране за различни дейности пред местната власт
• участват в предизборни събрания с кандидати на различни партии и
искат тяхното мнение за развитие на културата, в частност на
библиотечните услуги.

ББИА ще подготви и предостави
Писмени материали
 Дипляна за мисията и отговорностите на посланиците за
библиотеките
 Примерна презентация „Библиотеките – по-нужни отвсякога“,
която те могат да обогатяват и модифицират
 Инструкция за провеждането на обществената дискусия по
места с опорни въпроси

 Плакат

ЗНАЧКА „ПОСЛАНИК НА БИБЛИОТЕКИТЕ“
• Значката „Посланик на библиотеките“ е почетен знак, с който се
удостояват хората, приели да служат на каузата на библиотеките

• Значката се придружава от почетна читателска карта за
съответната библиотека
• Изготвя се пълен списък на посланиците, който е публичен и се
актуализира постоянно на сайта на ББИА
• Най-активните посланици на библиотеките могат да бъдат
номинирани за наградата на ББИА “Подкрепа за библиотеките”
и ще получават безплатен абонамент на сп. “ББИА онлайн”

