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Продължаващо образование за библиотекари и промени на 

библиотечната професия 
 

В Ръководството на IFLA за осигуряване на качеството на непрекъснатото 
или още наричано продължаващо образованиe (Guidelines for Quality in 
Continuing Education for information, Library and Media Personnel), 
разработено от Американската библиотечна асоциация (ALA) през 1988 г. 
има следното определение: “Непрекъснатото образование представлява 
процес на допълващо обучение, основан на вече придобити знания, умения 
и представи на индивида, съобразен с изискванията на съвременността.” 
Непрекъснатото образование е свързано със степените на основно, 
средно и висше образование, както и с всички области  на социалната 
практика на възрастните. То е своебразно продължение на учебно-
възпитателния процес в училищата, колежите и университетите.  
Има ли разлика между понятията “квалификация” и “продължаващо 
образование?”  
В Националната класификация на професиите професионалната 
квалификация е дефинирана като „мярка за степента на владеене на 
знания, умения и професионално значими качества, придобити чрез 
обучение или трудов опит”(www.mlsp.government.bg) 
Продължаващото или непрекъснатото образование е по-широко понятие от 
повишаването на квалификацията на персонала или от понятието 
”развитие на персонала”, което по правило е следствие от инициативите на  
организацията, заинтересована от професионалния ръст на сътрудниците 
си. 
В своя доклад ще спра вниманието си най-вече на проблемите на 
продължаващото образование за библиотекари, като част от идеята за 
непрекъснато обучение през целия живот. 
Първата и най-важна причина за продължаващото библиотечно 
образование е свързана с необходимостта от повишаване на 
конкурентността на персонала в България, съобразно европейските 
измерения. Политиката на организиране на продължаващо образование в 
България за библиотекари подлежи на общите закономерности в 
развитието на продължаващото образование за възрастни. 
Идеята за продължаващо образование на библиотекарите не е нова. Още 
през 1975 г. като орган на Съвета на Европа (тогава Европейски съвет) е 
създаден Европейският център за развитие на професионалното 
образование (Париж). Основните теми, които той планира за 
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разработване са: професионално обучение на безработни, професионално 
обучение на жените, професионално обучение за работа с нови 
технологии, сравнителен анализ на професионалното обучение в 
европейските  страни, продължаващо професионално образование, 
обучение на преподаватели за професионално образование. Центърът 
продължава да функционира и от края на 80-те години участва активно в 
процесите на обединението на Европа.  
С навлизането на новите информационни технологии в труда на 
библиотекарите се променя и ролята им. Настъпва разрив между 
теоретическата подготовка на специалистите и изискванията, които 
съвремеността налага. Повечето библиотекари чувстват потребността да 
повишават най-вече нивото на своите технически знания, да овладяват 
навиците за анализ и синтез на огромно количество информация, да умеят 
да я оценяват и организират и да работят със съвременни носители на 
информация. 
Променя се представата за професионалната ориентация на 
библиотекарите. 61-вата Генерална конференция на ИФЛА в Инстанбул, 
Турция през 1995 г. отбелязва промяната на традиционната роля на 
библиотекаря от “пазач на фонда” до консултант на информацията или 
менидджър на информационни системи. Нещо повече- библиотекарите не 
само прилагат в работата си новите информационни технологии, но и 
стават инициатори за тяхното прилагане от ползвателите на библиотеките, 
т.е. превръщат се в информационни обучители. 
В този смисъл обучението на библиотекарите за овладяване на нови знания 
и умения се превръща в ”обучение на обучители”. 
Западните специалисти предричат коренна промяна на професията през 21 
век. Библиотекарите според тях няма да са свързани с библиотеката като 
здание, а основно ще са навигатори в интернет пространството, а 
библиотечната професия ще се превърне в “киберпрофесия” І4І. 
Изпълнителният директор на АЛА Елизабет Мартинез дори говори за нови 
названия на библиотекарите като киберотекари и кибернавти. Наложеният 
стереотип на старомодната библиотекарка с коса на кок, с очила и с котка, 
могаеща се в краката и, отстъпва на новата визия на страстния, млад 
търсач на информация, който живее духовен живот и води кръстоносен 
поход за оцеляването на застрашената планета. Така Елизабет Мартинез 
противопоставя бъдещето на електронните библиотеки, на миналото на 
традиционните библиотеки и библиотекари, които според нея са на 
изчезване. 
Резултатите от изследвания на психолози за библиотечната професия 
показват друго,че тя се отнася към взаимоотношенията “човек-човек”. 
Усвоявайки новите технологии, библиотекарите стават все повече полезни 
на обществото и ползвателите. І1І 
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Промяната на професията води до промяна както на учебните програми на 
формалното образование, така и на учебните планове на неформалното или 
продължаващото образование. Новите технологии диктуват и промяна в 
формите на обучение. Все повече се използват формите на дистанционното 
обучение и на консултирането по скайп или електронна поща. Още през 
1982 година Международният съвет по задочно обучение при ЮНЕСКО се 
преименува в Международен съвет по дистанционно обучение 
(International Council for Distance Education-ICDE). Акцент на 
дистанционното обучение е самостоятелната подготовка на 
библиотекарите. 
 
Продължаващото образование и ИФЛА 
В структурата на ИФЛА има специална секция за образование и 
подготовка на библиотекарите (Section on Education and Training), която 
е част от Отдела за образование и за изследвания. По инициатива на тази 
секция са осъществени редица проекти, публикувани са важни документи с 
международно знанчение и са проведени редица международни семинари 
и конференции. І2І 
Основните програми в тази насока на ИФЛА са:  
• подкрепа на непрекъснатото образование и подготовка на библиотечно-
информационни специалисти; 

• помощ за развитието на библиотечните асоциации в отделните страни; 
• развитие на библиотечните услуги и предоляване на неграмотността; 
• подкрепа за навлизането на новите технологии в библиотечното 
обслужване;  

Първият проект на секцията е разработката на “Стандарти за 
библиотечните училища”, публикувана в “IFLA Journal” през 1976 г. 
Друг важен проект е свързан с подготовката на ”Ръководството за 
признаване на дипломите на учебни заведения, удостоверяващи степента 
на професионалната квалификация” (Guidelines to Equivalence and 
Reciprocity of Professional Qualifications). Целта на това ръководство е да се 
установят професионални критерии за по-лесния обмен на специалисти и 
за ефективно развитие на международното сътрудничество. За да се 
съберат данни, необходими за провеждането на сравнителен анализ на 
учебните програми, членовете на секцията  провеждат изследване за 
състоянието на подготовката на библиотечните и информационните 
работници от всички страни на света. Този мащабен проект е завършен 
през 1985 година. Публикуван е справочник” Международно ръководство 
по въпросите на образованието в областта на библиотекознанието и 
информатиката”( International Guide to Library and Information Science 
Education). 
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Доказателство за загрижеността на ИФЛА към проблемите на 
продължаващото образование е създаването на Отдел “Кръгла маса по 
проблемите на непрекъснатото образование” през 1986 г.( Continuing 
Professional Education Round  Table-CREPT). Решението за създаването му 
е взето след провеждането на Първата Световна конференция на ИФЛА на 
тази тема в Палос-Хилс, щата Илинойс през август 1985 г. Инициативата 
за провеждането на конференцията е на АLА. 
На CREPT е възложено да организира разискването на програмите за 
непрекъсната квалификация на ежегодните конференции на ИФЛА. 
Първото заседание на “кръглата маса” е проведено по време на 
Генералната конференция на ИФЛА през 1986 година в Токио. 
Втората световна конференция по въпросите на непрекъснатото 
образование се провежда в Барселона /Испания/ през август 1993 г. 
Третата конференция се провежда в Дания през август 1997 г. Нейни 
организатори са CREPT и Кралското библиотечно училище в Копенхаген. 
Темата на конференцията е ”Развитие на човешката личност: знания и 
навици, необходими за ХХІ век” със следните подтеми: 
• Планиране на продължаващото образование: индивидуално и формално; 
• Пътища за удовлетворяване на растящите потребности от непрекъснато 
образование; 

• Оценка на потребностите от непрекъснато образование; 
• Обучаване на ползватели: библиотекарят в ролята на инструктор. 
• Обучение за обучители /Training for Trainers/  
Такива тематични конференции по въпросите на непрекъснатото 
образование се провеждат на всеки 3-5 години.  
Една от основните задачи на допълнителното образование  е осмисляне на 
професионалната дейност в библиотеката. Продължаващото образование 
цели да стимулира конструктивно-съзидателното мислене в 
професионалистите.  
 
Идеята за продължаващо библиотечно образование в различни страни 
 
Русия 
От 90-те години на 20 век се откриват центрове за продължаващо 
образование в Русия с помощта на фондацията на Джордж Сорос 
“Отворено общество”. Системата на продължаващото образование в Русия 
е разделена на две:  
• продължаващо образование към Академията за преподготовка на 
работници на изкуствата, културата и туризма /АПРИКТ/, привличаща 
преподаватели от висшите библиотечни училища; 

• продължаващо образование, осъществявано от големи регионални 
библиотеки; 
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Част от програмите за повишаване на квалификацията се реализират на  
базата на библиотеката-новатор. По този начин обучаемите по-успешно 
усвояват преподаваният материал. Така осъществяваната система на 
взаимоотношения между АПРИКТ –главният център за продължаващо 
образование и много федерални библиотеки /РГБ, ВГБИЛ, ГПНТБ / и 
някои добре работещи Централизирани библиотечни системи в Москва е 
ефективна и успешна.  
Системният подход при съставянето на програмите предполага 
приемственост на учебните планове и програми в зависимост от 
аудиторията. Съдържателно-видовата структура на учебните планове е 
многовариантна и включва различни форми на обучение. І2І 
Видният професор и ръководител на АПРИКТ Едуард Сукиасян счита, че 
задачата на висшето библиотечно училище е да дава широка теоретична 
подготовка, а библиотеката е тази, която трябва да подготви за 
практическата работа. Той предлага при постъпване на работа всеки нов 
сътрудник да получава папка с Правилник за вътрешния ред на 
библиотеката, колективния трудов договор, структурата на библиотеката, 
телефонен указател с имената на завеждащите на отделите, 
характеристика на работното място и длъжностна характеристика. Тази 
папка може да се допълва с най-важните стандарти, норми на труда, 
документи, които трябва да знае всеки библиотекар. 
Сукиасян счита, че трябва да бъдат библиотечно обучени и 
непрофесионалистите в библиотеката като инженери, психолози и 
социолози.(пак там,16-21) 
За директорите същият автор предлага формите на дистанционно 
обучение чрез осъществяване на връзка със специалист по отделни теми, 
по учебен план и списък на литература към него. 
Много образователни програми за подготовка и преподготовка на 
библиотекарите в Русия се реализират в библиотеките, които са въвели 
библиотечни нововъведения и са с добри библиотечни практики. 
Така се извършва интеграция на образователната и практическата 
библиотечна дейност. На базата на библиотеките се изграждат различни 
учебни структури:  тренинг-центрове, интернет-центрове, школи, 
лаборатории, курсове и т.н., които обучават персонала на конкретната 
регионална библиотека и библиотечния персонал в региона . Регионалните 
библиотеки в Русия разширяват своята дейност в областта на 
допълнителното професионално образование. Използва се модулния 
принцип и проблемно-ориентирани курсове, които са съобразени с целите 
и задачите на образователните програми и контингента слушатели. Всяка 
регионална библиотека има стратегически план на квалификационните 
занимания в дългосрочна перспектива. 
 
Руската библиотечна асоциация и продължаващото образование 
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Към Руската библиотечна асоциация /РБА/ е създадена Секция 
“Библиотечна професия, кадри и продължаващо образование”, която 
провежда ежегодни сесии за обсъждане проблемите на продължаващото 
образование. На съвместното заседание на Секцията за продължаващото 
образование със Секцията на областните, универсалните и научните 
библиотеки се поставя въпроса за съдаване на система за 
допълнителното библиотечно образование в Русия. Н.В Жадко, 
директор на Школа“Рудомино” предлага нови консултативни програми на 
Центъра за повишаване на квалификацията на библиотекарите, действащ 
към Школата.  
Група специалисти под ръководството на Т.Я.Кузнецова, завеждащ на 
катедрата по библиотекознание и информатика на АПРИКТ разработва 
проект на Концепция за допълнително професионално библиотечно 
образование в Руската Федерация. Документът има препоръчителен 
характер, определя целите, задачите и основните участници на системата 
за допълнително професионално образование и техните основни 
задължения. 
Разгледан е и Модел на системата за непрекъснато образование на 
федералния окръг, разработен от група специалисти на ГПНТБ СО РАН. 
Моделът предлага квалификация, осъществявана на три нива, базирана на 
основата на образователните ресурси на региона. 
Електронната база с названието “Образователни ресурси на Русия” е 
изключително полезна за всички, занимаващи се с обучение на 
библиотекари.. Справочникът е оформен и в тескстови вариант и включва 
сведения за организацията на продължаващото образование към 
Министерството на образованието. 
От 1999 г. се поддържат  базите данни “Лектор” , БД Учебник / на 
сайта  на ГПНТБ СО РАН и РБА/. Първата база включва сведения за 
преподаватели от Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Кемеровска 
област и др. и тематика на провежданите от тях занятия. Втората база е 
учебно-методическо пособие на Сибирският регионален библиотечен 
център за продължаващо образование, което е удачно за използване при 
осъществяване на дистанционно обучение с библиотекарите. Третата база 
е БД с инструктивно-методически материали за библиотекари. 
Поставя се въпроса за синхронизирането на усилията на руските 
библиотечни специалисти по посока на  продължаващото образование с 
дейността на постоянния комитет за образование и подготовка на кадрите 
към ИФЛА. Изискванията към специалистите в Русия да бъдат съобразени 
с документа на ИФЛА “Препоръки за разработване на образователни 
програми за библиотекари и специалисти в областта на информацията” 
публикувани в №16 на информационния бюлетин на ИФЛА. 
САЩ 
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В САЩ с продължаващо образование на библиотекарите се занимават 
големите научни библиотеки, щатските библиотеки, които играят ролята 
на методически центрове, консорциумите на библиотеки и библиотечните 
асоциации като АLА, Асоциацията на училищата по библиотекознание и 
информатика, Асоциацията на научните библиотеки, Асоциацията на 
медицинските библиотеки, Асоциацията на специалните библиотеки. 
Още през 1984 година по решение на Съвета на АLА е създадена Мрежа за 
обмен на информация за непрекъснатото образование- 
 (Continuing Library Education Network and Exchange-CLENE). По 
инициатива на CLENE по-късно се създава Национален съвет за качество 
на продължаващото образование на библиотечните и информационни 
работници  (National Council on Quality Continuing Education for 
Information, Library and Media Personnel). Съветът подготвя “Критерии за 
качеството на образованието”. 
През 1997 година се свиква кръгла маса по въпросите на 
продължаващото образование с названието CLENERT. Започва 
издаването на тримесечен бюлетин “CLENExchange” в който се 
публикуват информации за различни курсове и програми за повишаване на 
квалификацията. Създава се и отдел към АLА за човешки ресурси. В 
специалния раздел на списанието “Американски библиотеки” се дават 
информации за всички форми на повишаване на квалификацията, 
организирани от различни учебни и информационно-посреднически 
центрове. 
 
Великобритания 
Създадената през 1995 г. Комисия по библиотеки и информация (КБИ) 
съветва британското правителство в областта на библиотеките и 
информацията. През февруари 1997 г. британското правителство моли 
Комисията да обсъди как публичните библиотеки да реагират на 
предизвикателствата на новите информационни и комуникационни 
технологии. Една от първите прояви на тази комисия е представянето през 
октомври 1997 г. на документа: Новата библиотека: народна мрежа. 
Услугата „Мрежа за хората” (People’s Network) е вече факт във 
Великобритания . Вж www.peoplesnetwork.gov.uk  „Мрежа за хората” 
вече е създала интернет достъп във всяка обществена библиотека, 
обучение на служителите . Сега „Мрежа за хората”  се развива от проект 
в продукт. 
В доклада се препоръчва на Правителството да създаде национална 
информационна мрежа и да разработи стратегия за обучението на 27 000 
служители в публичните библиотеки, както и да разработи нови 
ресурси за обучение, доставени чрез мрежата;  
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Общонародната информационно-технологична мрежа на публичните 
библиотеки, свързани в национална мрежа на обучение, спомага за 
осъществяването на тези цели. Библиотеките продължават, съвсем 
естествено да фокусират вниманието си върху традиционната услуга- 
предоставяне на книги за четене, но информационните технологии им 
предоставят нови възможности за проспериране и растеж. Значителна част 
от публичните библиотеки се включват в Националната мрежа за 
обучение. 

Предложенията в доклада "Новата библиотека: народна мрежа" позволяват 
на библиотеките да направят своето информационно- технологично 
израстване, необходимо за съществуването им. Ключът за успеха им стои в 
сътрудничеството между частния сектор, местните власти и 
Правителството. Частният сектор предоставя нов  образователен пазар, 
създаден от Националната мрежа за обучение, нови възможности за бизнес 
и развитие в областта на създаването, подготовката и снабдяването на 
инфраструктурата на мрежата. Намерен е механизъм, който да насърчи 
частния сектор за инвестиции. 

През април 1998 г. правителството на Великобритания публикува своя 
отговор на доклада на комисията. Важна част от този отговор е решението 
да се предоставят 20 млн. лири за квалификацията на служителите в 
обществените и училищни библиотеки, 50 млн. за дигитализирането на 
информация, нужна за продължаващото образование и 200 млн. за 
инфраструктурата на обществените библиотеки. Тези средства трябва да 
дойдат от фонд "Нови възможности", който се финансира от Националната 
лотария на Обединеното кралство. Екипът на Комисията по библиотеки и 
информация  контролира въвеждането на Новата библиотечна мрежа NLN 
(НБМ), широко обхватната национална цифрова комуникационна връзка, 
свързваща обществените библиотеки. Новата библиотечна мрежа 
установява скоростни връзки между библиотеките и им позволява да 
предлагат обществен достъп до информация. Националната мрежа за 
образование NGfL (НМО) определя ключовата роля на библиотеките в 
прилагането на правителствените планове за продължаващо обучение. 

Правителството се стреми да използва Интернет главно за образование, а 
не само за търговия и забавление. То се надява да допринесе за създаване 
на истинска национална мрежа за обучение за цял живот. Мрежата трябва 
да свърже училищата и другите публични институции като библиотеки, 
музеи и други. 

За България  британският модел на развитие на информационната 
политика и образование през целия живот чрез библиотеките е приемлив и 
осъществим. Още повече, че законопроектът за публичните библиотеки в 
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България беше разработен на базата на действащото библиотечно 
законодателство във Великобритания.  

Библиотекарите в европейските страни получават допълнително 
образование за използване на новите информационни и комуникационни 
технологични средства. Създаден е и общ сертификат за информационна 
грамотност ECDL- The European Computer Driving Licence- европейски 
лиценз за компютърна грамотност.(http:// www.ecdl.com ) 
Между информационната грамотност и образованието за цял живот 
съществува стратегическа връзка, крайно необходима за успешната 
дейност на всяка личност в глобалното информационно общество. Тези две 
съвременни парадигми, както се казва в „Ръководството но ИФЛА за 
информационна грамотност през целия живот”, от 2006 г.трябва да бъдат 
обединени, за да могат хората успешно да съществуват и да се 
съревновават през 21 век. 
По принцип  можеш да се образоваш през целия си живот, без да си 
информационно грамотен или да си информационно грамотен, но да 
нямаш за цел да  учиш през целия живот. Избирайки само една от тези 
цели, човек не може да реализира  потенциала си. Само обединявайки в 
едно стремежа за учене през целия живот с информационната 
компетентност, създаваща условия  за пълноценно учене може да се 
реализира в пълна степен потенциала на всеки. 
А не е ли реализацията на потенциала на всеки човек и смисъла на живота? 
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