
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА БИБЛИОТЕЧНОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПОЛИТИКА В ЕВРОПА 

I. Библиотеките в Европа 

§ Библиотеките продължават да бъдат най-широко разпространените културни и информационни 
институции в Европейския регион. 

§ Те имат изключително сериозен опит. Доказали са своето място в посрещането на потребностите от 
информация за различни цели на населението и на публичния сектор.  

§ Ползват се с широката подкрепа и доверието на обществото.  
§ Те се смятат и за най-демократичните институции, благодарение на възприетите принципи и  норми 

на работа.  
§ Особена е  заслугата на библиотеките за облекчаване и разширяване достъпа на гражданите до 

информацията и за развитието на образованието, науката, икономиката, технологиите и качеството 
на живот на хората. 

§ Те имат базова роля за запазване на културното наследство. Библиотечните фондове в отделните 
страни отразяват културните им идентичности.  

§ Съгласно статистиката в Европа функционират над 80 000 библиотеки, които обслужват около 138 
милиона потребители – почти една трета от цялото население. В тях работят около 337 000 души 
персонал.  

II. Политика по отношение развитието на библиотечния сектор в Европейския 
съюз  

§ Двадесет и първи век е век на глобализацията. 
§ Според специалистите глобалното общество и НИТ правят институциите много динамични.  
§ Те са подвластни на бързи промени, което създава и определена несигурност по отношение на 

тяхното функциониране, развитие и бъдеще.  
§ Те трябва да реагират много динамично и гъвкаво на промените и очакванията от страна на 

обществото и бизнеса.  
§ Библиотеките, като част от публичните агенции, също се променят. 
§ Измененията и предизвикателствата в света на информацията, интернет средата и “икономиката на 

знанието” налагат адаптиране към нови роли и модели на развитие и действие. 
§ Полагат се сериозни усилия за съобразяване с новите реалности и потребности и за утвърждаването 

на библиотеките в опорни центрове за информиране на населението.  
§ Особено актуални за разширяване достъпа до информацията и за засилване значението на 

библиотеките в обществото са предлаганите насоки за тяхното развитие, отразени в документите на 
UNESCO, IFLA, EBLIDA и др. международни организации. 

§ На подобен принцип при развитието на библиотеките и информационния сектор се основава и 
политиката в Европейския съюз.  

§ Общите стратегии за развитието на библиотечния сектор в Европейския съюз набират скорост след 
80-те години.  

На първо място действията за развитието на библиотеките са в контекста на целенасочени политики за 
развитие на Европейския съюз: 

§ политическите инициативи за развитието на „информационното общество”; 
§ рамковите програми на Европейския съюз за научни изследвания и развитие; 
§ законодателството; 
§ специализирани програми и проекти за развитие на информационния сектор; 
§ програми за междусекторно сътрудничество; 
§ проекти за библиотеки; 
§ конференции, форуми, документи, препоръки и др. 



На следващо място - целенасочено провеждани политики в отделните страни към информационния 
сектор, библиотеките и други сходни области: 

§ национални програми за развитие на информационното общество; 
§ национални стратегии за развитие на науката, образованието, културата, икономиката; 
§ национални инициативи, проекти и фондове за библиотеките; 
§ проекти за междусекторно сътрудничество; 
§ участие в международни програми; 
§ законодателни инициативи. 

Към първата група в хронологичен ред могат да бъдат посочени следните по-значими политически 
инициативи: 

§ 1994 г. - докладът на Мартин Бангеман за Европейския съвет „Европа и глобалното информационно 
общество”- първият и основополагащ документ на ЕС в тази област. Документът набелязва 
предизвикателствата и стъпките на Европа към информационното общество; 

§ 2000 г. - ЕС приема Лисабонската стратегия за изграждане на „най-конкурентната икономика в  света, 
изградена на знания” и се очертава инициативата „Електронна Европа за всички”; 

§ 2002 г. - срещата в Севиля. Тя изиграва ключова роля за представянето на „План за действие на 
Електронна Европа до 2005 г.”; 

§ 2005 г. - стратегията „i2010 – Европейско информационно общество за растеж и трудова заетост”, 
която да засили приноса на информационните и комуникационните технологии към приоритетите от 
Лисабон. Целите са формиране на: общо информационно пространство, създаващо модерна пазарно 
ориентирана регулаторна рамка за обединяване на дигиталната икономика и стимулиране достъпа до 
дигиталното съдържание; инвестиране в научно изследователски дейности и НИТ; създаване на по-
широко обхватно информационно общество; 

§ 2005 г.- начало на инициативата „i2010- дигитални библиотеки”. Чрез нея се цели предприемането на 
мерки за разширяване на: електронния достъп; дигитализация на информационните ресурси и 
колекции; запазване и дигитално съхраняване на културното и научното наследство. 

§ На фона на посочените, както и на редица други значими политически платформи в ЕС през годините 
се разработват редица програми, проекти и документи за библиотеките. Те спомагат сериозно и за 
развитието на библиотечния сектор. Способстват за оформяне на новата визия и мисия на 
библиотеките.  

§ Понастоящем в Европейския съюз на библиотеките се възлагат много и сериозни задачи в полза на 
обществото. Част от тях се дефинират в следните направления: 

Демокрация и гражданско общество 

§ Да поощряват гражданското, демократично общество чрез обслужване потребностите на целия 
обществен сектор, като осигуряват свободен достъп до всички култури и знание чрез предлагане на 
привлекателни и интересни прояви. Потребностите на специалните групи - такива като хора с 
увреждания, тийнейджъри, възрастни, безработните и тези, живеещи в рядко населени райони - 
трябва да бъдат първостепенни. 

Продължаващо образование 

§ Да се съсредоточат върху потребностите на децата, младите хора и на тези, които се грижат за тях, 
чрез осигуряване на приятна, спокойна и стимулираща среда за учебна работа и почивка, 
съчетавайки игрите и новите технологии и чрез създаване на партньорство с училищните, 
университетските и други образователни структури.  

§ Да подпомагат гражданите в процесите на образованието и самообразованието през целия им 
съзнателен живот. 

 



Икономическо и социално развитие 

§ Да подпомогнат битката с дигиталната неграмотност и дигиталното разделение,  гарантирайки открит 
достъп до информацията като най-използвани обществени пунктове за Интернет услуги. 

§ Да осигуряват достъп и образование за хора в риск и електронна изолация като осигуряват услуги 
посредством нови, широко достъпни канали като дигитална телевизия.  

§ Да подпомагат развитието на икономиката, туризма, здравеопазването, бизнеса и пр. 

Културно многообразие 

§ Да насърчават чувството за принадлежност към местната общност, към историята на семейството и 
селището в нарастващата глобализация чрез подпомагане на създаването, достъпността и 
съхраняването за бъдещите поколения на дигитална и аналогова информация, налична в 
обществените библиотеки, музеи и архиви. Да подпомагат етническото, културното, езиковото и 
религиозното многообразие, културната идентичност и социалната интеграция, най-вече чрез 
включването на местното население в обществените групи в създаването на единна “Памет на 
общността” на дигитални ресурси, достъпна до всички. 

§ За реализацията на тези насоки в част от документите се отправят препоръки към властите за 
разработване на национална информационна политика за развитието и координацията на всички 
релевантни ресурси от обществен интерес, за формирането на адекватна политика и стратегия за 
развитие и финансиране на библиотеките и пр.  

 

III. Библиотечното законодателство в Европа  

Насоки на Съвета на Европа и ЕБЛИДА  

§ Успешното развитие на библиотеките, библиотечните мрежи и услуги е до голяма степен функция на 
съществуващото библиотечното законодателство в съответната страна.  

§ В Европейския съюз се осъзнава значението на подходящото и адекватно библиотечно 
законодателство.  

§ Отчита се също така и изоставане на нормативната система в библиотечния сектор от темпа на 
реформирането на законодателната система в отделни страни.  

§ С цел привеждането на нормативните документи в съзвучие с новите реалности бяха инициирани 
определени  и целенасочени  процеси в това направление. Те имат за цел да развият 
законодателните норми в страните от ЕС. Също така да бъдат подпомогнати и страните, които не са 
членки на Съюза, с цел съгласуване и унифициране  на нормативната база за библиотеките в Европа. 

§ Във връзка с това бяха разработени и утвърдени през 2000 г. „Препоръки за европейско библиотечно 
законодателство и политика на Съвета на Европа/Европейското бюро на библиотечните, 
информационните и документационните асоциации”.  

§ Те са приети от Комитета по култура и  Съвета за културно сътрудничество на Съвета на Европа. 
Насоките са утвърдени също така и от Международната федерация на библиотечните асоциации 
(ИФЛА).  

§ Препоръките са подготвени на базата на задълбочено проучване и анализ на опита в различни 
страни в Европа. Те обобщават добрите практики, водещите норми и области на регулиране.  

§ Препоръките нямат задължителен характер и не ангажират правителствата с тяхното изпълнение. 
Тяхната цел е да послужат като отправна точка на законодатели, политици и професионалисти, 
ангажирани със създаването на правни инструменти и правителствени политики, засягащи 
библиотеките и другите информационни институции. 

§ В документа библиотеките се определят като основна и незаменима част от културната, 
образователната и информационната инфраструктура на всяко едно общество. Те представляват и 
незаменима част от културното наследство. 

 



Тези идеи са особено важни за съвременна Европа поради следните причини: 

§ Гарантират защитата на основното човешко право на свобода на изразяването и публичния достъп 
до информация; 

§ Насърчават демократичното развитие и приложение на новите технологии и глобализацията, като 
отреждат ключова роля на библиотеките в реализацията на една културно-ориентирана европейска 
политика относно информационните и комуникационните технологии;  

§ Допълват глобализационните тенденции, като наблягат както на местните особености, така и на 
просперитета на многоезичните и мултикултурни общества;  

§ Подпомагат институционалните и икономическите реформи в Източна Европа, което ни припомня и за 
ролята на библиотеките в процеса на демократизация на държавата;  

§ Подсигуряват нарастването и опазването на националните библиотечни колекции в различен формат 
и с различно съдържание.  

§ Особено важно е гореспоменатите принципи да бъдат прилагани на международно равнище в 
рамките на европейското сътрудничество,  тъй като е общоприет фактът, че нито една държава не 
може да бъде считана за пълноправен член на демократичния свят докато не подсигури на 
гражданите си равни права върху информацията и свободен достъп до нея.  

§ В този контекст Съветът на Европа взема решение да предложи набор от принципи, целящи да 
подсилят и, където е подходящо, да хармонизират националните библиотечни законодателства и 
политики на страните членки.  

§ Отчита се фактът за сложността на проблема, което прави невъзможни каквито и да са опити за 
пълно уеднаквяване на законодателствата. В същото време има категорична нужда от едно общо 
усилие да бъде формулиран набор от принципи, които са подчинени на демократичните ценности, 
отговарящи на конституционните принципи на страните членки, и които биха вдъхновили техните 
политики и законодателства относно библиотечното дело.  

§ Препоръките се придържат към принципи, установени от международни споразумения, приети от 
Съвета на Европа и други международни организации -  ООН, ЮНЕСКО, ИФЛА и др. 

Препоръките подчертават нуждата от: 

1. Взаимосвързаност между правилата, засягащи библиотечното законодателство, и правилата,  
отнасящи се до други близки области на дейност на различните йерархични нива на правна уредба;  

2. Разширяване на традиционните законови разпоредби, засягащи библиотеките, с цел да бъдат взети 
под внимание всички проблеми, отнасящи се до библиотечното законодателство;  

3. Балансиране на интересите на бизнеса с тези на различните категории специалисти от книжния и 
информационния сектор; 

4. Съобразяване на библиотечното законодателство с различните условия на страните членки и с 
техните интереси. 

Препоръките са групирани в четири основни направления: 

1. Свобода на изразяването и свободен достъп до информацията. 
2. Библиотеките и националната книжовна и информационна политика. 
3. Библиотеките и индустриите на знанието. 
4. Защита на библиотечното наследство. 

 

1. Свобода на изразяването и свободен достъп до информацията  

В този раздел се поставят изискванията за услугите, фондовете, кооперирането на библиотеките, 
достъпа до глобални мрежи: 

§ Библиотеките да гарантират универсалното право на гражданите за достъп до информация и идеи 
чрез библиотечните услуги. Това трябва да става без оглед на расова, национална, културна или 



религиозна принадлежност, политически убеждения, възраст, физическа или умствена изостаналост, 
пол или сексуална ориентация; 

§ Определен набор от основни информационни материали, инструменти и услуги, финансирани с 
обществени средства, следва да се предоставят безплатно и да са еднакво достъпни за всички 
потребители, независимо от финансовите им възможности;  

§ Освен по силата на действащото законодателство, не бива да се отказва предоставяне на материали 
или достъп до мрежови ресурси; 

§ Библиотеките следва да съобразяват комплектуването на материали и предоставянето на достъп до 
ресурси с нуждите на читателите си и с качеството на материалите и ресурсите;  

§ Съдържанието, езикът и форматът на фондовете и ресурсите следва да бъдат съобразени с 
разнообразието в общностите, които се обслужват;  

§ Центровете за библиотечни услуги следва да бъдат разположени удобно,  да бъдат достъпни за 
всички и снабдени с оборудване, улесняващо ползването им от хора с проблемни слух или зрение, 
или в друго неравностойно положение;  

§ Библиотечните фондове следва да бъдат комплектувани въз основа на независимата и 
професионална преценка на библиотечния специалист, без политически, търговски или друг натиск;  

§ Политиките относно комплектуването на библиотечни фондове следва да бъдат постоянно 
преразглеждани, така че да отразяват променящите се нужди и възможности.  Комплектуването на 
библиотечни фондове следва да бъде прозрачен процес, а политиката, на която се основава, да бъде 
известна за широката общественост;  

§ Библиотеките на територията на дадена държава следва да се обединяват в единна система или 
системи, които да си сътрудничат при придобиване или предоставяне на библиотечни фондове и 
които да се стремят да изграждат близки професионални отношения с други културни, образователни 
и информационни институции; 

§ Библиотеките следва да предоставят достъп до материали, които не са част от библиотечния им 
фонд, посредством национални и международни услуги за заемане и доставка на документи, 
включително като използват електронни информационни услуги и достъп до глобални мрежи;  

§ Да използват пълноценно възможностите на мрежовата информация, особено Интернет, който 
осигурява достъп до информация по начин, който не е възможен при работа с печатни фондове;  

§ Да се стремят да придобият електронен достъп до информационни ресурси от името на 
потребителите си и да осигуряват центрове за обществен достъп до тях, в които да предоставят 
напътствия за самостоятелно ползване на мрежова информация; 

§ Да уважават правата на потребителите си, включително поверителността на личната им информация.  

 

2. Библиотеките и националната книжовна и информационна политика  

В това направление се поставят следните препоръки към библиотечното законодателство и политика, 
властите и институциите, отговорни за библиотеките: 

§ Да осигуряват необходимия законодателен статут и професионална платформа на всички видове 
библиотеки в рамките на националната информационна политика; 

§ Да включват общи принципи и по-подробни стандарти за професионално представяне; 
§ Да подчертават наличието на библиотечни услуги като важен фактор за поддържането и развитието 

на демокрацията. Централната и местната власт следва да подсигурят необходимите организационни, 
икономически и контролни механизми, за да реализират тази функция на библиотеките и да отделят 
на библиотечните услуги полагащото им се място в националната информационна политика;  

§ Да предложат насоки за оценка на професионалното представяне, съобразени с различните видове 
библиотеки и техните мисии;  

§ Да подсигурят ясна структура за всички нива на библиотечния сектор, като изяснят ролите, 
задълженията и отговорностите на органите, които го управляват; 

§ Да се стремят да развият необходимата инфраструктура, която да насърчи сътрудничеството между 
различните видове библиотеки, като се вземат предвид техните специфични мисии и задачи в 
рамките на националното информационно осигуряване.  

§ В раздела се поставят и изисквания към библиотечните услуги, видовете библиотеки, нивото на 
обслужване, показателите за качество на професионалното представяне: 



§ Увеличаващата се продукция и разпространение на електронно съдържание променят традиционното 
понятие за библиотека. Независимо от източника на финансиране, библиотеките и библиотечните 
мрежи трябва да носят отговорността да служат на читателската общност и на широката 
общественост;  

§ Учениците и студентите трябва да бъдат обучавани да намират и използват информация, за да могат 
да се възползват по-добре от информационните и техническите средства и съоръжения, 
предоставяни им от учебните заведения и от обществото, като програмите за обучението по 
информационна грамотност трябва да бъдат включени в учебните планове на всички нива на 
образование; 

§ Библиотечните услуги, предоставяни на специални групи потребители, следва да бъдат уредени чрез 
закони и/или разпоредби и да се предлагат отчасти чрез традиционните библиотечни 
служби/институции, отчасти чрез специализирани библиотеки и отчасти чрез централизирани услуги;  

§ Библиотечните ръководства и дирекции на национално ниво би трябвало да помислят за 
разработване на библиотечни услуги в рамките на националните и международните си политики, 
които да се стремят към сближаване на архивния, библиотечния и музейния сектор. 

 
Третата група препоръки в частта за библиотеките и националната информационна политика се отнасят 
до финансирането на библиотеките, централното и местното управление и библиотечното образование. 
Изискванията тук са следните: 

§ Финансирането на библиотеките трябва да бъде преди всичко обществено задължение;  
§ Библиотечните дирекции на национално и местно ниво, заедно с библиотеките, трябва да разработят 

организационни структури, надзорни и контролни механизми, които да подсигурят възможно най-
доброто качество в замяна на изразходваните обществени фондове, като разработят инструменти за 
точна оценка на професионалното представяне и контрол на качеството за различните видове 
библиотеки;  

§ Библиотечните бюджети трябва да отразяват влиянието на новите технологии и трябва да 
предвиждат отделянето на достатъчно средства за подходящо обучение на персонала и 
потребителите да използват правилно нови инструменти и услуги;  

§ Библиотечното образование трябва да бъде отразено в националната законодателна уредба и 
библиотечната политика като задължително за предоставяне на библиотечните услуги, за да се 
подсигурят достатъчно библиотечни специалисти и друг персонал; 

§ Библиотечните власти трябва да насърчават междукултурния обмен чрез развитието на европейски 
програми за обмяна на кадри/персонал.  

 

3. Библиотеките и индустриите на знанието 

Препоръките визират следните изисквания, които имат основополагащо значение за обществения 
характер на библиотеките и достъпа до информация на гражданите: 

§ В закони, уреждащи авторското и сродните му права, библиотеките следва да бъдат определяни като 
организации с обществена функция – финансирани от обществени фондове – чиято цел е да улеснят 
достъпа и ползването на информация;  

§ Правителствата следва да установят законова позиция на библиотеките по отношение на авторското 
право и сродните му права;  

§ На библиотеките трябва да бъде позволено да изпълняват обществените си функции без значение с 
какви материали работят – печатни, аудио-визуални или дигитални. Следователно, освобождаването 
от отговорност спрямо авторските права, което се отнася да печатни материали, следва да се 
прилага и спрямо електронни материали, доколкото това е възможно. Във всички видове библиотеки 
би трябвало да може да се търси електронна и мрежова информация;  

§ Политическите органи трябва да подсигурят правните и финансовите условия, гарантиращи 
безпрепятствен достъп на гражданите до културна, научна, образователна и социална информация 
чрез библиотеките, независимо от това в каква форма се съхранява, пренася и разпространява тя;  



§ Правителствата и местните власти имат специалното задължение да предоставят достъп до 
официална информация, създавана от тях; 

§ Библиотеките трябва да положат всички усилия, за да подсигурят правомерното използване на 
информация, предоставена по силата на колективни споразумения, лицензиране и др.; 

§ Използването на материали от електронни мрежи на територията на библиотеката би следвало да 
бъде безплатно за потребителите; 

§ Библиотеките трябва да разрешат копирането и възпроизвеждането на материали на тяхна 
територия в съответствие с националното законодателство по отношение на авторското право. 

 

4. Защита на библиотечното наследство 

 
Последният раздел поставя въпросите за: депозита; съхраняването на националното книжовно 
богатство и достъпа до националната книжнина. Изразените становища са следните: 

Депозирането е основният начин за попълване на националните колекции със стойност на културно 
наследство. Неговите цели трябва да бъдат следните:  

§ натрупване на национални колекции с цел да се запази, развие и предаде    националната култура на 
бъдещите поколения; 

§ попълването и издаването на националната библиография; 
§ достъп до съхранените колекции.  

Придобиването на книжни културни паметници чрез депозиране не бива да се явява като компенсация 
на недостатъчна правителствена политика относно книгите и информацията. Затова депозирането 
трябва: 

§ да се урежда от задължителни разпоредби, целящи да ангажират издателите/продуцентите да 
предоставят копия в националните депозитни институции. Доброволното депозиране се насърчава в 
случаите, в които отговаря на целите на депозирането, регулирано чрез закона; 

§ да обхваща всички категории публикации, като за всяка категория бъде приета подходяща политика. 
При положение, че законодателството по отношение на депозирането би следвало да покрие всички 
типове информационни носители, включително електронни материали, става задължително да се 
направи връзка между законодателството за депозирането и законодателството за авторските права. 
Такова законодателство следва да осигури достъп до депозиран електронен материал, като 
предложи на собственика на авторското право съответната компенсация. 

За да се увеличи ефективността на правните разпоредби относно депозирането и за да можем да 
гарантираме, че тази практика не е в ущърб на другите фактори, влияещи на книжния пазар, трябва да 
бъдат прилагани следните правила: 

§ депозитните институции трябва да могат да предоставят ефективни библиографски услуги и 
достатъчен достъп до депозираните публикации, за предпочитане чрез електронни мрежи, с цел да 
се увеличи ефективността. Националните библиотеки и/или останалите национални библиографски 
агенции трябва да си сътрудничат активно с други правителствени и неправителствени организации, 
за да обслужват по-добре цялата читателска общност и обществото като цяло;  

§ депозирането на печатни копия трябва да бъде поддържано в разумен размер - от три до пет копия, в 
зависимост от националните нужди; 

§ да се депозират ограничен брой луксозни или ценни публикации. 
§ Нарушаването на разпоредбите за депозирането следва да бъде санкционирано чрез финансови или 

други мерки;  
§ Осигуряването на навременни и изчерпателни национални библиографски услуги следва да послужи 

като компенсация за съобразяването с механизма на депозиране. В някои случаи депозирането може 
да бъде полезно за създаване на архиви за различни производители.  



IV. Библиотечното законодателство в европейските страни 

В отделните европейски страни съществуват различни политики и модели по отношение прилаганите 
нормативни документи, свързани с регулирането на библиотечния сектор. Това е в резултат на: 

§ политическата организация на държавата; 
§ съществуващите традиции; 
§ националното законодателство; 
§ териториалното деление на страната; 
§ националната информационна политика;  
§ отговорностите на институциите; 
§ структурирането на националната библиотечна мрежа; 
§ типовете и видовете библиотеки и техните задължения и др. 

Съобразно регулацията на библиотечния сектор, субектите, областите на регулация и 
функционирането на библиотеките съществува голямо разнообразие от  документи: 

§ Общи закони за всички видови библиотеки; 
§ Закони за националните библиотеки; 
§ Закони за обществените библиотеки; 
§ Закони за дейностите и услугите на библиотеките; 
§ Стандарти за дейностите и услугите, извършвани от библиотеките; 
§ Стратегически планове; 
§ Национални стратегии и програми; 
§ Актове на регионално и местно ниво за библиотеките и др. 

Във всички страни на Европа са приети закони и нормативни документи за 
библиотеките.  

България е единствената страна, която няма приет закон за библиотеките.   

Надявам се този път да успеем и да променим нещата!!! 

Доц  д-р Александър Димчев, декан на Философски факултет 
Софийски университет “Св. Кл. Охридски” 
dimchev_uni@sofia.abv.bg  
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