
 
Съвременно състояние на библиотеките в България 

 

I. Обща характеристика 

§ Преходът към пазарна икономика  и икономическата криза  доведоха до сериозни изменения в 
библиотечния сектор 

§ Разруши се единната библиотечна система, изградена през 70-те години на териториален и отраслов 
принцип 

§ Закрити бяха над 3500 библиотеки – профсъюзни, към предприятия и ведомства, но също така и 
много училищни и читалищни библиотеки 

§ Сега съществуват около 6900 библиотеки, от които: 

- над 3300 читалищни 

- над 2500 училищни 

- около 70 университетски 

- над 300 научни и специални библиотеки 

§ По последни данни на НСИ от 2002 г. около 25% от училищните и читалищните библиотеки са без 
дейност 

§ Налице е ярко изразен дисбаланс в териториалното разпределение на обществените библиотеки
  

 

§ Библиотечните фондове наброяват над 95 000 000 различни видове печатни и други носители на 
информация 

§ 1 700 000 са читателите, като библиотеките регистрират над 17 000 000 посещения годишно. Най – 
много са посещенията в Националната, университетските, регионалните и част от читалищните 
библиотеки. Намаляват посещенията в голяма част от читалищните и училищните библиотеки 

§ Значителен е броят на най-посещаваните библиотеки в села и малки градове  

§ Над 60% от читателите в библиотеките са ученици и студенти 

II. Разпределение на библиотеките според населението по населено място  2004 г.  
  
Населено място  % от общото население        % на библиотеките 
Брой население 
(хил.)* 
Село      2 329,2        30%      54% 
Град      5 431,8               70%    46% 
 
Общо    7 761,0                 100%                100% 
 
 
 * Статистически справочник 2005. НСИ 



§ Нараства броя на изследователите, ползващи библиотеките /18% за 2005/ 

§ Социално слабите слоеве на обществото са сред активните ползуватели на библиотеките – напр. 
пенсионерите и безработните са10,6% от всички читатели за 2005 

 

III. Библиотечни колекции 

§ Библиотечните колекции в преобладаващата част от библиотеките са неактуални и не отговарят на 
търсенията на читателите 

§ Обемът на набавяните ежегодно материали е намалял в пъти в сравнение с 1990 г. 

§ За периода 2003 -  2005 г.: 

- 22% от библиотеките не са закупили нови книги  

- 30% не са абонирали нито едно периодично издание  

- 20%  до 500 лв. за покупка на нови материали   

§ Даренията се превръщат в основен начин за обновяване на колекциите   

§ Новите носители на информация съставляват незначителен дял от библиотечните колекции ( 9% на 
CD ROM и 3% на DVD) 

 
IV. Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в библиотеките 

§ Внедряването на ИКТ в библиотеките не е обект на национална стратегия или програма. Не се 
реализира и разработеният преди повече от 10 г. проект НАБИМ, тъй като не получи подкрепа от 
държавата 

§ В сравнение с европейската практика, процесите се развиват много по-бавно и   изоставането e 
тревожно.  

§ Налице са  някои успешни проекти на отделни библиотеки и групи от библиотеки с видими 
постижения. 

§ Някои данни:  

- 70% от библиотеките нямат компютри 

- 8,5% имат внедрена АИС за електронен каталог 

- 14% имат връзка с Интернет, но само 6% предлагат Интернет-достъп за своите читатели 

- 3% имат свои Интернет страници 

- 1,6% извършват дейности по дигитализация на библиотечните фондове 

§ Електронен обмен на библиографски записи се извършва в ограничени обеми и между малко на брой 
библиотеки. 

§ Българските библиотеки нямат технологичната готовност да участват в международния обмен на 
библиографска и пълнотекстова информация 

 



 

V. Библиотечен персонал 

§ В библиотеките работят на 7000 библиотечни и други специалисти 

§ Само 50% от тях са щатен персонал 

§ Библиотечното образование има добри традиции, които се запазиха и развиха. СУ, ВТУ и СВУБИТ 
обучават студенти във всички образователни степени 

§ Изградена е система за непрекъснато професионално образование на библиотечните специалисти. 
Към СБИР функционира ЦПОБ, в който са обучени над 800 библиотекари през последните 4 години 

§ 70% от работещите в библиотеките са без необходимата библиотечна квалификация 

§ Средната заплата за библиотекарите е 188 лв., а за ръководния персонал – 250 лв. 

§ Над 50% от работещите в библиотеките са над 46 години 

 

VI. Финансиране  

§ Повечето библиотеки нямат собствено финансиране и самостоятелен бюджет. Сегашната система на 
финансиране на обществените библиотеки не е обвързана с контрола и оценката за дейността им    

§ Размерът на финансовите средства, които се заделят за библиотеките, са резултат от субективните 
решения на управленските структури, към които принадлежат библиотеките 

§ Стандартите, които се прилагат за определяне на субсидията за делегираните държавни дейности не 
се основат на количествени и качествени индикатори за дейността на библиотеките и читалищата 

§ Значителна част от субсидията се изразходват за заплати и издръжка. Минимални са средствата за 
основни дейности - 86% от библиотеките разполагат със средства до 1000 лв. за библиотечни 
дейности  

§ В доклада “Милениум 2000” на европейската програма за библиотечна икономика LIBECON, 
българските библиотеки са на последно място по финансови показатели от 29 страни в Европа  

 

VII. Материално-техническа база 

§ МТБ е остаряла и не отговаря на съвременните изисквания. Построяването на нови сгради за 
библиотеки са редки изключения  

§ Голяма част от библиотеките са разположени в помещения, които не са целево проектирани, не са 
функционални и не отговарят на нормативните изисквания 

§ Сериозен проблем е недостигът на площ. 80% от библиотеките разполагат с площ до 100 кв. м. 
Читателските зони са ограничени - 20% от библиотеките разполагат до 20 кв.м. за читатели, а 26% - 
до 75 кв.м. 

§ Сградният фонд е в лошо състояние; системен е недостигът на средства за поддържането му 

§ Състоянието на МТБ е тревожно по отношение на условията за опазване на писменото културно 
наследство. Националната библиотека изпитва сериозни затруднения при съхраняването на Архива 
на българската книга. От специално внимание се нуждаят библиотеките с редки и ценни колекции 



 

VIII. Насоки в развитието на библиотечните дейности 

§ Библиотечните специалисти следват съвременните тенденции и имат успехи в разработката на 
собствени и участие в национални и международни проекти и програми. Основни направления: 

§ Обогатяване и развитие на библиотечните колекции 

§ Насърчаване на любовта към четенето и по-специално сред децата 

§ Внедряване на съвременните ИКТ за създаване на интегрирани библиотечни системи и Интернет 
представяне на електронните каталози и други бази данни 

§ Достъп до световни научно-информационни бази данни и портали 

§ Развитите на обществени информационни услуги в онлайн режим за местната власт и общността. 
Програми за безплатен Интернет достъп в библиотеките 

§ Библиотечни услути и достъп до информацията в библиотеките за хората в неравностойно 
положение 

§ Опазване на писменото културно наследство  - дигитализация на фондовете  

§ Краеведски изследвания и бази данни с краеведска информация 

§ Обучение през целия живот, информационна грамотност 

§  Издателска дейност, културни и образователни програми 

 

IX. Изводи 

§ Българските библиотеки изостават сериозно от очакванията и изискванията на обществото към 
техните услуги 

§ Различната ведомствена подчиненост на библиотеките и липсата на координиращо управленско 
звено води до прилагането на различни политики, дори за библиотеки от един и същ вид и пречи за 
ефективното разходване на държавната субсидия.  

§  Развитието  на библиотеките е неравномерно и са налице големи различия. Открояват се две групи:  

- развиващи се библиотеки, които прилагат съвременни подходи в организацията на 
библиотечните дейности и предлаганите услуги. Те представляват около 11% от общия 
брой и към тях е насочено вниманието на държавата. Това са националната библиотека, 
регионалните и общинските библиотеки в по-големите общини, университетските 
библиотеки и някои по-големи читалищни библиотеки. 

- слаборазвити от съвременна гледна точна библиотеки, които трудно успяват да се 
справят с минималното финансиране, липсата на квалифициран персонал и на 
подходящо оборудване. Това са повечето училищни, читалищните и някои общински 
библиотеки в по-малките населени места, а също така научни и специални библиотеки 

 

X. Заключения 

§ Необходима е спешна реформа в библиотечния сектор, с цел повишаване на ефективността от 
библиотеките при реализацията на националните приоритети 



§ Читалищните, общинските и регионалните библиотеки са гръбнака на системата за териториално 
библиотечно обслужване. Задължително е да се зададат количествени и качествени параметри за 
тяхната дейност, на базата на които да бъдат финансирани 

§ Преструктурирането на библиотечния сектор е предпоставка за осъществяване на национални 
програми и целеви инвестиции в изграждането на национална библиотечно-информационна мрежа и 
технологичното им обновление  

§ Разработването на система от нормативни документи ще гарантира статута и рационалното 
финансиране на различните видове библиотеки, отчитайки функционирането им в обща мрежа 
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