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Много благодаря за поканата да говоря на тази конференция, посветена на бъдещите 
посоки на развитие за библиотеките в България. Това е много важен момент и за мен е 
чест да имам възможност да взема участие. Бях помолен да говоря за стойността на една 
национална стратегия, която дава посока  на вашите надежди и намерения. Затова тук ще 
очертая в общ план стратегията за обществени библиотеки в Англия - Насоки за 
бъдещето.  
 
 
Съвет за музеите, библиотеките и архивите  
 
Моята организация е Съвета за музеите, библиотеките и архивите. Той се финансира от 
Министерството за култура, медии и спорт и е водещата стратегическа агенция за музеи, 
библиотеки и архиви в Англия.1  
 
 
Теми 
 
Темите, на които ще се спра, включват 
• Английската политика и правен  контекст 
• Национална стратегическа работа  

o Насоки за бъдещето  
o Национални стандарти  

• Създаване на култура на национално съдействие  
• Национален синтез  
• Поглед назад към стратегията и поглед напред  
• Политика. Външни стимули. Възможности. Как? 
 
 
Правителство, местни власти и библиотечно законодателство  
 
Политиката за библиотеките се определя от Министерството за култура, медии и спорт. 
Съществува Консултативен съвет, който наскоро бе реформиран и се състои от шест 
главни библиотекари и шест членове, които са извън сектора на обществените библиотеки.  
Ролята е да съветва министъра и Музеи, библиотеки, архиви (МБА) във връзка с 

                                            
1 Съветът е част от по-широкото MLA Партньорство, което работи с девет регионални 
агенции за подобряване на живота на хората чрез изграждане на знание, подкрепяне на 
ученето, вдъхновяване на творчество и поощряват изразяването на идентичността. 
Партньорството работи колективно в полза на сектора и обществеността като води 
трансформирането на музеите, библиотеките и архивите за бъдещето. То отговаря за 
Англия, като съществуват отделни договорености за другите страни в Обединеното 
кралство. 
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приоритети на политиката. Съществено е, че ще работи творчески, а не бюрократично и 
ще има ролята да се застъпва за библиотеките, както и да направлява политиката. Но тъй 
като обществените библиотеки се финансират от местните власти , трябва да отбележим, 
че по-голямата част от техните приходи – освен местните данъци и такси– идва от 
Министерство за общности и местни власти.  
 
По-широкият контекст на политиката за местните обществени услуги се ръководи от това 
важно Министерство. От значение е да се отбележи, че в тази политика се включва оценка 
на работата на местните власти. Новите предложение [октомври 2006] от Министерството 
за общностите и местните власти за предоставяне на услуги от местните власти, 
включващи и библиотеките, ще изискват услугите да ангажират местните жители в по-
голяма степен, да им дадат права, за да могат да участват във взимането на решения, 
свързани с предоставянето на услуги и да работят отблизо и в партньорство с други 
обществени организации, с регионални правителствени агенции и с неправителствения 
сектор. 
 
Други министерства, чиито политики са включват и библиотеките и са важни за тях са:  
• Министерство на образованието и уменията – подпомагането на формалното 

образование и ученето през целия живот са от централно значение за библиотечната 
политика 

• Министерство на здравеопазването – съществува голям потенциал за развитие на 
библиотеките в посока подкрепата на здравеопазването 

• Министерството на търговията и индустрията – библиотечните информационни услуги 
са обслужвали индустрията и търговията за известно време. Съществува промяна в 
това, за да се подкрепят новите малки бизнеси, особено в творческия сектор. 

 
 
Библиотечно законодателство  
 
По силата на Закона за Обществените библиотеки и музеи (1964), библиотеките се 
финансират от  местните власти. Но от времето когато този закон е приет са се случили 
много промени в социалната, технологическата и икономическата среда. Законът изисква 
само ‘изчерпателна и ефикасна’ библиотечна услуга – това е неясно определение и не 
дава възможност за измерване и оценка. Въз основа на този закон е трудно да се прави 
политика и няма условия за финансови свобода. 
 
 
Стратегията „Насоки за бъдещето”  
 
Първият опит да се представи цялостна дефиниция и насока за обществените библиотеки 
е публикуваната през февруари 2003 от Министерството на културата, медиите и спорта 
стратегия - Насоки за бъдещето. Тя включва 10-годишна визия, приоритетни области за 
промяна и бе призив за действие. Тя признава ценността на библиотеките с техните богати 
и разнообразни ресурси и предоставянето на услуги, които достигат до хората, с помощта 
на компетентните служители. Макар че много библиотеки използват пълния си потенциал 
да предоставят максимум услуги, рамката подчерта и слабите места: 
• намаляваща традиционна употреба ; 
• предоставяне на услуга, която е фрагментирана, и с непостоянно качество ; 
• иновацията е неравномерно разпространена; 
• лидерството е слабо, съществува бомба със закъснител по отношение на набирането и 

развитието на кадри, като се има предвид демографията на работната ръка; 
• библиотеките нямат от особено значение и не са свързани с  местни или национални  

приоритети  
• подкрепата за библиотеките е слаба на всички нива  
 
 
Библиотеките и стратегията имат уникалната възможност да:  
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• подкрепят четенето и неформалното учене;  
• предоставя равен достъп до дигитални умения и услугите на електронното 

правителство; 
• популяризират гражданската позиция, общностната идентичност и социалното 

включване. 
 
 
През първите три години стратегията инициира няколко полезни програми които биха 
могли да представляват интерес като модели за бъдеща национална стратегия: 
 
• Експертна оценка. Насърчителна оценка на ръководството и дейността на избрани 

власти, чиято работа би могла да бъде подобрена, извършена от консултанти и 
висшестоящи колеги от други инстанции, които предоставят оценката като ‘критични 
приятели’. 

• Развитие на лидерството. Програма за развитие на лидерските умения на висшите 
библиотечни ръководни кадри на местно ниво, така че те да бъдат по-добре 
подготвени за управление и подкрепа.  

• Четене и учене. Развиване на национални програми за подобряване на основния пакет 
от услуги около четенето. 

• Услуги „Мрежа за хората” - нови интернет услуги и съдържание. 
• Библиотечните сгради. Национален преглед на състоянието на библиотечните сгради, 

който ще бъде последван от стратегия за по-добро управление и подобрения. 
• Уебсайт за хората с увреждания. Достъп до специализирани ресурси. 
• Ангажиране на общностите. Увеличаване на включването на местните хора във 

взимането на решения за местните услуги. 
 
  
Какви са следващите стъпки в стратегията Насоки за бъдещето? 
 
• повече инвестиции в маркетинг и подкрепа на библиотеките – позитивно медийно 

внимание към съвременната библиотека 
• Достигане до общностите 

o Повече влиятелна работа по ангажирането на общността. Това е в съзвучие с  
новите предложения на правителството да накарат местните власти  да 
увеличат ангажирането на общностите в предоставянето на местните услуги. 

o По-нататъшен акцент върху потребностите на социално изключените и уязвими 
групи 

o По-нататъшна работа върху качеството и управлението на библиотечните 
сгради, които са толкова важни  при привличането / отблъскването на 
потребители. 

• Изграждане на  капацитет и подобряване на дейността. Преглед на стандартите и 
оценката на дейността 

• Ефективност и набавяне. Национална програма за набавяне, която да направи по-
икономичен процеса на закупуване, като спестените средства се ре-инвестират в 
подобряването на предоставянето на услуги.  

• Лидерство и работна сила. Следващи програми за висшето ръководство и разглеждане 
на начини за модернизиране на уменията и културата на работна сила. 

• Изграждане на партньорства. Много ще бъде постигнато, ако се работи с други 
партньори, а не самостоятелно. Насърчаване на партньорства на национално и местно 
ниво.  

 
 
 
Стандарти  
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През това време сме се стремили конкретно да въведем стандарти за библиотеките като 
имаме предвид неточния характер на законодателството от 1964. Първите стандарти бяха 
въведени през 2001 за да подпомогнат уточняването на „изчерпателната и ефикасна” 
библиотечна услуга.2 По-късно през 2004 г., те бяха преразгледани, за да се постигне 
фокус върху ключови показатели – известни като Стандарти за услугите на 
обществените библиотеки. Акцентът попадаше върху показателите: разходи, резултати 
и предоставяне на услуги. 

 
Накратко, стандартите бяха преразгледани допълнително, за да вземат под внимание 
сегашното мислене. Целта е да се обезпечи в стандартите отразяване на въздействието 
на инвестирането – как библиотеката допринася за качеството на живота на хората, на 
общността и на страната по отношение на национални приоритети. 

 
Процесът на ревизиране на стандартите е свързан с: 

 
• съществуващи стандарти. Каква стойност имат те? Колко са полезни?; 
• новите стандарти би трябвало да са лесноразбираеми от всички партньори; 
• те би трябвало да акцентират върху подобряването на качеството на услугите с фокус 

на въздействието върху отделните личности и общности;  
• те трябва да са свързани с по-широката оценка на дейността на местните власти в 

сферата на услугите; 
• новите стандарти би трябвало да улесняват събирането на информация. Добре е да се 

има предвид, че управлението на изпълнението/дейността е свързано със значителни 
разходи.   
 

Съществува силно желание да се въведе нова система до април 2008 в рамките на по-
широкия режим за оценка на местната власт.  
 
 
Развиване на култура за национално сътрудничество за ефективност и въздействие   
 
Инициирани са различни програми, за да бъде развито по-съвременно обслужване. 
Общата за всички тях тема е, че те генерират култура на национално сътрудничество в 
развитието. Ползата е двустранна: такива програми могат да бъдат постигани на 
национално ниво, да откликват на нуждите на пазари и общности, да предлагат 
последователност в качеството и посланието, и да могат да подлежат на мониторинг, 
оценяване и по-нататъшно подобряване. Важно е да се отбележи, че те не отнемат 
разнообразието на местното предлагане и оставят местните власти да запазят своята 
идентичност при предоставянето на такива програми. 
 
 
Някои примери (с интернет страници за повече информация) включват: 
 
Услугата „Мрежа за хората” (People’s Network). www.peoplesnetwork.gov.uk  „Мрежа за 
хората” вече е създала интернет достъп във всяка обществена библиотека, обучение на 
служителите и програма за създаване на съдържание. Сега „Мрежа за хората”  се развива 
от проект в продукт. Националните потребителски услуги включват: 
 
• Попитай. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата имейл достъп в реално време до 

обучени библиотекари, които могат да отговарят на запитвания. 
• Открий. Достъп до информация относно колекции в библиотеки, архиви, музеи и 

културни и общностни институции. 
• Прочети. Свързване на читатели с ресурси и с други читатели от цялата страна.  
 

                                            
2 www.culture.gov.uk/PDF/libraries_pls_assess.pdf  

http://www.peoplesnetwork.gov.uk
http://www.culture.gov.uk/PDF/libraries_pls_assess.pdf
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Справки онлайн (Reference online). МБА постави началото и ръководи координираното 
закупуване на електронни справочници от името и с подкрепата на местните власти в 
Англия. В резултат на това 24 големи справочника (или комбинация от справочници в 
зависимост от конкретния местен избор) са на разположение във всички библиотеки, 
където досега това е било финансово недостъпно. Освен това, справочниците са на 
разположение в интернет за членовете на библиотеките по всяко време и навсякъде. 
Процесът бе икономичен и за библиотеките, и за издателите.  
 
Обичай библиотеката ( Love Libraries). www.lovelibraries.co.uk  Фокус се поставя върху 
основната дейност на библиотеките – четенето. Това е кампания за трансформиране на 
библиотечните читателски услуги. Тя се води от  Читателската Агенция, която се 
финансира от МБА и Съвета за изкуствата,  и се ръководи в партньорство с МБА, големи 
издателства, Министерството на културата, медиите и спорта и Обществото на главните 
библиотекари.   
 
Целта е да се покаже ясно как библиотеките могат да бъдат кипящи от живот и вълнуващи 
места, които хората да посещават и да осъществяват  промени във възприятията на 
потребителите, медиите и правителството относно същината и ролята на библиотеките. 
Това е свързано с физическата модернизация на три старомодни „образцови” библиотеки 
(финансирани от техните местни власти), обмяна на експертни знания и умения между 
библиотеките и издателите, интерактивен уебсайт, представяния на автори, медийни 
реклами, които бяха на разположение в страната за местни промоции. 
 
Грамотности. The Vital Link.  http://www.literacytrust.org.uk/vitallink/welcome.html  
Създаването на възможности за творчески читателски дейности в библиотеките, 
ангажиране и мотивиране на обучаващите се, това е отново свързано с партньорства 
между библиотеки, организации, които обучават в основни умения и други агенции. Това е 
свързано и с изграждане на разбиране, в рамките на сектора ангажиран с основните 
умения, на специфичния принос, който може да бъде направен от библиотеките.  
 
Насърчение (Inspire). www.inspire.gov.uk/  Традиционно съществуват ограничения върху 
използването на университетски или специализирани библиотеки от широката 
общественост. Целта е била да се увеличи достъпността на специализираните библиотеки 
и ресурси за тези, които имат нужда или интерес от тях. Много университетски библиотеки 
са били отворени за широката общественост, но това не е било известно на много хора. В 
Лондон бе създадена схема, която да позволи употреба от страна на широката 
общественост само със справочна цел. Сега тя се е разраснала и представлява 
национално предложение под запазената марка Inspire и включва колежански и здравни 
библиотеки. Съществува увеличаваща се национална база данни с библиотечни колекции, 
Find it, (на findit.org.uk/ ) с описания на колекции на специализирани библиотеки в цялата 
страна.  
 
Здраве (Health) – четива и информация за по-здравословен начин на живот. В последно 
време няколко схеми биват развивани в цялата страна и те включват:  
• Книги по предписание. Лекарите предписват източници на информация от 

предварително съгласуван списък, за да могат хората да научат повече за своето 
състояние.  

• Библиотерапия. Четенето като форма на поведенческа терапия и релаксация  и 
релаксация.  

• Избор на пациента (предстои да бъде пилотиран през 2007). Пациентите имат достъп 
до системи и информация в библиотеки, така че да могат сами да направят избор 
относно лечение и болница. 

 
Британска библиотека The British Library. www.bl.uk Паралелно със стратегията Насоки 
за бъдещето Британската библиотека работи в партньорство с обществените библиотеки 
за да създаде достъп до своите национални колекции. Наред с подкрепящи програми като 
Насърчение, Британската библиотека е популяризирала съдържанието на уебстраницата 

http://www.lovelibraries.co.uk
http://www.literacytrust.org.uk/vitallink/welcome.html
http://www.inspire.gov.uk/
http://www.bl.uk
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си чрез обществени библиотеки, развила е програми за повишаване на информираността 
и за развитие на служителите на обществените библиотеки. Надеждата е в близко бъдеще 
изключителната технология на Обръщане на страница (обръщане на страниците на книги 
в електронен формат)Turning the Pages да може да бъде използвана, за дублиране на 
националните ресурси в библиотеките с местно културно значение. 
 
 
Бъдещи планове 
 
МБА има водеща роля в програма, която цели да подпомогне увеличаването на 
икономичността и ефективността на библиотечните услуги. Развитията включват: 
• национална схема за уточняване и координиране процесите за поръчка и набавяне на 

библиотечни материали  
• своден национален каталог за обществени библиотеки, който 
• предстои да бъде комбиниран с услуга на заявка и доставка, за да предостави по-

персонализирани услуги на потребителите  
 
 
Постиженията на стратегията – стойността на една национална стратегия  
 
В допълнение към практическите подобрения и настоящия импулс за по-нататъшна 
промяна, стратегията  доведе до по-силно, споделено усещане и с по-ясна посока за 
целите на  библиотеката, общ език, последователни и ясни национални програми,  
непрестанното приемане на необходимостта от постоянна промяна и желанието за по-
нататъшна модернизация. Тези резултати изглежда отразяват промяната, която е 
необходима в България и в този смисъл те предлагат някои модели, идеи и подходи за 
бъдещо развитие на библиотеки. Оценката на Стратегията до 2006 ще бъде публикувана 
през януари 2007 и ще бъде на разположение на сайта на MLA www.mla.gov.uk  
 
 
 
Поглед към бъдещето в Обединеното кралство  
 
Същината на правителствените и обществените услуги в Обединеното кралство трябва да 
отразява и да отговаря на ключовите приоритети на политиката на Правителството. 
Присъщата ценност на обществената услуга остава отворена за интерпретация от страна 
на отделната личност или общност; в същото време, успехът и всяко бъдещо инвестиране 
ще бъдат измервани чрез нивото на успеваемост спрямо обществените политики.  
 
Предстоящи механизми за изработване на правителствени политики са:  
 
• ангажиране на общността при взимането на решения. Участие.  
• устойчиво – безопасно, здравословно – общности   
• междусекторно партньорство   
• учене през целия живот. Умения.   
• икономически растеж. Творчески индустрии.  
• финансова ефикасност. Икономически стойност и полза.   

 
Тези механизми ще бъдат отразени в националните приоритети на повечето страни. 
Онова, което също е от голяма важност при разглеждането на бъдещето на библиотеките 
са външните, глобални общи фактори, които променят света около нас и начина, по който 
живеем в него.  За България особено в момента съществува възможността да насочи 
поглед към бъдещето и да планира промяната. Подобни влияния включват: 
 
• околната среда, промяната на климата, световни влияния;  
• технологиите – интерактивно съдържание на уебсайтовете, ефикасност, ползи за 

потребителите;  

http://www.mla.gov.uk
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• култура на внимание към потребителите. Персонализиране;  
• конкуренция в един сложен свят; 
• „компютърни поколения” - следващите поколения, за които цифровите технологии ще 

са присъщи и те ще израстват с информационните и комуникационни технологии; те 
учат, общуват и създават по по-различен начин отколкото днешните поколения.  

 
В един такъв свят библиотеката трябва да се адаптира, за да оцелее. Преди да достигне 
възрастта от 21 години едно ‘’типично хлапе’’ ще е прекарало 5-10,000 часа с видео игри, 
ще се е занимало 250,000 имейла, ще е прекарало 20,000 часа в гледане на телевизия и 
на MTV, 10,000 часа в разговори по мобилен телефон и по-малко от 5,000 часа в четене3. 
Марк Пренски може да говори за САЩ, но това ще има аналози и в други страни.  
 
В нови и различни форми библиотеката трябва да съществува във всеки житейски етап, 
разбира се различна библиотека, но библиотека, която е подходяща за потребностите в 
момента  - за ранните години на учене, за развитие на детето, за родителите, семейството, 
във всички етапи на формалното образование, за добиване на нови умения на работното 
място, за лично израстване, здраве и просперитет … за задоволяване на любопитството и 
за цял живот. Истинските приоритети на библиотеките за в бъдеще могат да бъдат 
определени извън историческите влияния  на правителството  и на обществения сектор.  
 
Библиотечните стратези трябва да бъдат отворени към много по-широка сфера от 
приоритети отколкото в миналото.  
 
Такава комбинация от библиотечни услуги  трябва да има лидерство, национални 
механизми (фактори) за формиране на политика, добра комуникация и съвместно 
планиране, изградени върху надеждни изследвания и данни.  
 
Трябва да има ангажирани партньори и с  воля да споделят инвестиции.  
 
Трябва да се ангажира гражданите и работна сила в обща кауза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Джон Долан, носител на Ордена на Британската империя 
Ръководител на библиотечната политика 
Съвет за музеи, библиотеки и архиви на Англия 
 

                                            
3 Marc Prensky 2005. http://www.surfnet.nl/bijeenkomsten/owd2005/prensky/   

http://www.surfnet.nl/bijeenkomsten/owd2005/prensky/

