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На 15 декември се проведе заключителният форум - дискусия  за първия етап от  
проекта „Правна регулация за библиотеките и библиотечно-информационните дейности 
в България”.  
Във форума – дискусия взеха участие: заместник-министър Надежда Захариева и 
експерти на Министерството на културата; Йън Стюарт, директор и Уейн Харпър, зам. 
директор на Британския съвет; Джон Долан, директор библиотечна политика в 
Агенцията за музеи, библиотеки и архиви на Англия;     г-н Фикрет Шабанов – зам.-
председател на Комисията по култура към 40 Народно събрание, УС на Съюза на 
библиотечните и информационните работници и библиотечни експерти, както и 
представители от следните институции и организации:  
 
Министерство на финансите, Министерство на образованието и науката, Министерство 
на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на държавната 
администрация, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на 
околната среда и водите, Министерство на земеделието и горите, Министерство на 
вътрешните работи, Министерство на отбраната, Държавна агенция за информационни 
технологии и съобщения, Национална агенция за оценяване и акредитация, Асоциация 
„Българска книга”, Съюз на народните читалища, Асоциация на университетските 
библиотеки, Висше училище по библиотекознание и информационни технологии 
 
 
I. На форума бяха представени: 

 
1. Основната цел и дейностите по проекта, 
2. Съвременното състояние на библиотеките в България, 
3. Тенденциите в развитието на библиотечното законодателство и политики в 

Европа, 
4. Националната стратегия за развитие на библиотеките във Великобритания и 

най-новите национални проекти, 
5. Предложение за система от нормативни документи за  библиотеките. 
 
 

II. Проведена бе оживена дискусия по проблемите на развитието на библиотеките и 
нормативната база.  
 
В резултат, участниците се обединиха около следните становища: 
 

1. Библиотеките са важен фактор, който може и трябва да играе съществена роля 
при постигането на основните цели в икономическите, социални и културни, 
образователни, научни и технологични приоритети на страната; в процесите на 
изграждане на информационно общество и икономика, основана на знанието. 

 
2. Настоящият проект за създаване на правна рамка за българските библиотеки, 

хармонизирана с европейските директиви и стандарти, е изключително 
необходим и актуален. Съвременната нормативна база е важна предпоставка и 
условие за ускореното развитие на библиотечния сектор. 

 
3. Разработването на правната рамка е неразривно свързано с прилагането на 

нови принципи на държавна политика към библиотеките и разработката на 
национална стратегия за тяхното развитие. 

 



4. Широка подкрепа получи първия вариант, предложен от работната група, който 
предвижда разработката на закон за обществените библиотеки. 

 
5. Университетските и специалнитe  библиотеки са важна съставна част от 

библиотечния сектор, за които трябва да се разработят подходящи 
поднормативни документи към действащото законодателство. 

 
III. Направени бяха следните нови предложения: 

 
1. Да се предложат спешни  промени в Закона за задължителното депозиране на 

печатни и други произведения 
 
2. Библиотеките  да намерят своето място в новите проекти на закон за 

народната просвета и закон за висшето образование. 
 
3. Да се предложат изменения в закона за местното самоуправление  и закона за 

общиnските бюджети по отношение на финансирането и библиотечните 
услуги, а също така и в закона за авторското право. 

 
Участниците във форума се ангажираха да съдействат за изпълнението на втория етап 

 на проекта, като предложат експерти от съответните организации за участие в 
 работните групи и обсъжданията. 

 
 
 
 


