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                    УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ И КОЛЕГИ,  

 

Преди 25 години в едно наистина бурно време бе създадена нашата 

професионална организация, която тогава нарекохме на Съюз на 

библиотечните и информационните  работници – СБИР.  Страната се 

отърсваше от своето тоталитарно минало и жадуваше за демокрация. 

Библиотекарите също искаха промяна – искаха нов тип библиотека, която 

да не бъде “идеологическа институция”, а център за достъп до информация 

за всички граждани, независимо от техните идеологически и религиозни 

убеждения, независимо от тяхната партийна принадлежност, етнически, 

образователни и културни различия.  

Започнахме на гола поляна – без средства, без офис, без съдебна 

регистрация, без организации в страната. Още в първите години СБИР бе 

признат юридически, приет бе неговият устав и програма, избран бе 

Управителен съвет, обзаведе се офис, създаде се и тялото на 

организацията  – регионални дружества, Софийска областна организация, 

десетки колективни и стотици индивидуални членове. СБИР стана член 

ИФЛА и ЕBLIDA. Постави се началото на ежегодните национални научни 

конференции, създадоха се работни групи от специалисти, които да 

работят по библиотечното законодателство.  

СБИР даде на библиотечните и информационните работници в 

България усещането за съзидание, вяра, че една професионална общност 

може сама да избере пътя на бъдещето си развитие. Той преодоля 

 



вътрешни центробежни сили за разделянето на информационните и 

библиотечни специалисти. Неговото преименуване през 2008 г. на 

 Българска библиотечно-информационна асоциация – ББИА категорично 

потвърди  общия път на библиотечните и информационните специалисти . 

ББИА има значителен принос  за развитието на библиотечното дело 

в България. Нейна е заслугата за  създаване на нормативна уредба, 

съзвучна с европейската регулаторна рамка. Именно тя постави остро 

въпроса за липсата на адекватно законодателство в библиотечния сектор у 

нас. Екипи от компетентни специалисти на Асоциацията се ангажираха с 

подготовката на проектите за “Закон за задължително депозиране на 

печатни и други произведения” и “Закон за обществените библиотеки”. 

Кампанията в полза на това законодателство също бе организирана от  

Организацията и в крайна сметка законите, съзвучни с европейската 

регулаторна рамка, бяха приети от Народното събрание.  

Високо трябва да се оцени дейността на ББИА за осигуряване на 

продължаващото образование за библиотекари. Създаденият съвместно с. 

Катедрата в Софийския университет  Център за продължаващо 

образование на библиотекари. ЦПОБ подготви стотици библиотекари от 

страната за работа в съвременна информационна среда, повиши тяхната 

информационна грамотност.  

ББИА участва в реализацията на големия проект “Глобални 

библиотеки –България”,  насочен към цялото българско общество – за 

достъп на българските граждани до информация, знания, комуникация, 

електронно съдържание и услуги чрез мрежата на обществените 

библиотеки.  

Отново ББИА съвместно с Центъра за професионално обучение към 

Асоциация "Съвременни читалища"  подкрепи кадри със средно 

образование, които съставляват голямата част от персонала главно на 

читалищните библиотеки, да придобият ІІІ степен на професионална 

квалификация по професията "Библиотекар".  

Днес  ББИА е модерна професионална организация, равностоен 

партньор на библиотечните асоциации в Европейския съюз, която работи 

успешно по национални и международни програми и проекти. 

Драги колеги и приятели, обръщаме се към вас в този празничен за 

всички нас четвъртвековен юбилей на нашата професионална организация 

с думите  

 Вярвайте в бъдещето на библиотеките! И се борете за него!   
 

София, 4 юни 2015 г. 

 

Татяна Янакиева 

  

Мария Капитанова 

 

Ани Гергова     


