
 

 

Живеем в сложни и трудни времена. КОВИД-19 пандемията е основна тема в дневния ред 
на обществото повече от година. Водят се спорове дали това не е новото (не) нормално. Но 
всяка криза открива хоризонти за нови възможности. Библиотеките доказаха, че са 
жизнеспособни и силни в условията на криза. 

Библиотеките много бързо, в процеса на работа, без целево допълнително финансиране, 
променят начините на обслужване и предлагане на услугите така, че да отговорят на 
обществените потребности от четене и информация в новите условия на ограничени 
физически посещения и при спазване на противоепидемичните мерки. Същевременно рязко 
се промениха информационните потребности на хората. Те търсят приоритетно отговорите на 
въпроси за вируса КОВИД-19, неговия произход и разпространение, как да се предпазваме от 
него, какви са качествата на различните ваксини и как можем да се ваксинираме. 
Потребителите очакват достъп до повече електронни ресурси и електронни услуги. 

Целта на 15-ата Национална библиотечна седмица е да покажем на обществото, че 
библиотеката може да помогне на всеки в тези трудни времена: 

• Да намери ново интересно четиво за свободното време. 
• Да се подготви за задълженията си, свързани с образованието и обучението. 
• Да получи справки и информация по вълнуващите го теми. 
• Да участва в онлайн инициативи, свързани с четенето, литературата и културата. 
• Като предлага свободен достъп до дигитални ресурси. 
• Чрез контакти в социалните мрежи.  
• Да научи повече за КОВИД-19 и начините да се предпазят от него. 
• Да участва в различни форми на онлайн обучения. 

Нека в рамките на Националната библиотечна седмица демонстрираме всички нови 
възможности на библиотеките – дигитални ресурси, онлайн справочни и библиографски 
услуги, услуги за доставка на книги по домовете, онлайн четения и други. 



Основните послания на кампанията са: 
• Библиотеките в условията на пандемична криза подпомагат развитието на всички 

сектори и на всеки гражданин, тяхното състояние е от съществено значение за 
пълноценното изпълнение на мисията им. 

• За силен и развит библиотечен сектор е нужна нова последователна национална 
политика, въплътена в стратегия за развитието му.  

• Необходимо е осигуряване на средства за изпълнение на Стандарта за 
библиотечно-информационно обслужване. 

• Чрез ускорена дигитализация и добре развити електронни услуги да бъде осигурен 
равен достъп до библиотечни ресурси и услуги на всички граждани, независимо 
от това къде живеят, учат и работят:  

o Финансиране на Програма за технологично обновяване на българските 
библиотеки. 

o Създаване на Национална програма за дигитализация и програми за 
дигитализация на общините, чрез които приоритетно да бъде финансирана 
тази дейност на библиотеките.  

o Изработване и приемане на модели за ползването и заемането на 
електронни и аудио книги от българските библиотеки. 

o Целеви инвестиции за увеличаване на електронните ресурси в 
библиотеките и развитие на услугите за ползването им. 

• Създаване или увеличаване на средствата по общински програми/фондове за 
финансиране на културни и образователни проекти на библиотеките. 
 

Как да проведем кампанията НБС 2021? 
• Да поставим материалите на кампанията на сайта на библиотеката. 
• Да промотираме кампанията в онлайн каналите за комуникация. 
• Да публикуваме клипове от работата на библиотеката и проведени четения и 

събития. 
• Да използваме хаштагове #ВлезВБиблиотекатаОнлайн и 

#БиблиотекатаЩеТиПомогне при публикуване на съдържание, свързано с 
електронните услуги на библиотеката, в Twitter, Instagram и Facebook. 

• Да се срещнем с представители на местната власт и ръководителите на 
институциите, към които принадлежи библиотеката. Да предадем посланията на 
кампанията. Да ги запознаем с най-новите си постижения. 

• Да обсъдим с нашите партньори как може по-успешно да си сътрудничим в тези 
нови условия.  

• Да поставим кутии/да направим допитване сред нашите потребители с какво е била 
полезна библиотека и какво още може да направи в тези нови условия.  


