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Концепция за ролята на
обществените библиотеки в
съвременна Европа

Основни точки за равен достъп до онлайн
информация в електронна Европа
Мястото, което предоставя условия за
обучение през целия живот
Посредник между обществото и властта, 
предоставяйки неутрална и прозрачна
информация за решенията на местната и
държавната власт



Презентацията представя:

С какво проектът ABLE допринесе за
обновяването на българските библиотеки, 
така че те успешно да се впишат в
добрите практики на съвременните
европейски библиотеки
Перспективи за устойчиво развитие на
обществените информационни услуги



С какво проектът ABLE промени
българските обществени библиотеки? 
Да припомним дейностите:
Обучение на персонала на обществените
библиотеки за превръщането им в обществени
информационни центрове
Стажове на български библиотекари в САЩ и
посещения на американски колеги в България
Създаване на ръководство за изграждане на
ОИЦ в библиотеката
Създаване на Портал за обществена
информация
Заздравяване на съществуващите
партньорства и създаване на нови



Резултати
Създадени 5 пилотони центъра за обществена
информация (Библиотека “П.Славейков” – Варна, Библиотека “Дора Габе” – Добрич, 
Библиотека при читалище “Родина” – Стара Загора, Столична библиотека и Библиотека “П. Р.Славейков” –
Велко Търново) 

Всички 18 библиотеки - участници създадоха или са
в процес на създаване на собствени онлайн ресурс
за обществена информация от два типа: 

Пълнотекстова и адресна информация за местни организации, 
фирми, учебни заведения, социални домове и др. 
Подбрани връзки към полезни Интернет страници с информация
за местната и държавна власт, бизнес, трудова борса, 
здравеопазване, услуги за хора в неравностойно положение, 
образование, медии и др. 



Резултати – продължение
Увеличение на
показателите (посещения, 
заемане на библиотечни
материали, читатели) в
72% от библиотеките-
участници.
Значително увеличение
на броя на справките за
широката публика – от
10% до над 50% в 17 от
общо 18 библиотеки.

0 библиотеки- Не е
резултат на
проекта

12 
библиотеки

- отчасти
резултат от
проекта

6 библиотеки- резултат от
дейностите на
проекта

Увеличението е:



Резултати – продължение
8 библиотеки са увеличили броя на програмите за местната
общност: лектории, дискусии по значими за местната общност
теми, изнесени заседания на общински комисии в
библиотеките, разнообразни форуми за деца и за хора в
неравностойно положение
15 библиотеки са изградили нови партньорства с НПО с цел
съвместни прояви и споделяне на информация
8 библиотеки са увеличили библиотечното застъпничество чрез
създаване на клубове, общества и др.
12 библиотеки са увеличили броя на компютрите за
потребители
7 библиотеки са въвели онлайн услугата “Попитай
библиотекаря”
1 библиотека предоставя безплатен Интернет за читателите си



Добри практики за предоставяне на
онлайн обществена информация
Библиотека при читалище “Родина” – Стара Загора”



Добри практики
Библиотека при читалище “Родина” – Стара
Загора”



Добри практики
Регионална библиотека “П.Славейков” – Варна



Добри практики
Регионална библиотека “П.Славейков” – Варна



Добри практики
Библиотека “Дора Габе “ - Добрич



Добри практики
Библиотека “П. Павлович” - Силитра



Добри практики
Регионална библиотека “П.Яворов”-Бургас



Ползата за библиотеките
Тя се изразява в

положителната промяна в отношението към
библиотеката от страна на обществото и местната власт. 
Факти: увеличено финансиране, набавени нови компютри, 
открити нови работни места
увеличена видимост и популярност вследствие на
множество публикации в местните медии
благотворно въздействие върху професионалното
израстване на колегите, участвали в проекта

Повишено самочувствие и увереност
Нови технологични, комуникационни мениджърски умения



Какво е необходимо за устойчивото
развитие на тези услуги?

Обучение на целия библиотечен персонал в
същността на ОИЦ
Разпространение на добрите практики в
библиотеките от целия регион;
Утвърждаване и развиване на нови
партньорства, които отвярят врати за нови
проекти и допълнотелно финансиране; 
Усвояване на нови начини за демонстриране
на резултати пред финансиращите органи и
тези,  които вземат решения. 



Какво е необходимо за устойчивото
развитие на тези услуги?

Участие на библиотеките в колективно поддържания
(новосъздаден) Портал за обществена информация

http://www.ableportal.bg/portal/



Портал за обществена информация
– 18 теми, 80 подтеми



Портал за обществена информация
- участвайте с предложения!


