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Изминалата Национална библиотечна седмица постави в центъра на вниманието тезата,
че изграждането и функционирането на развитото общество е възможно само, ако
неговите образователни, информационни и културни потребности се обслужват от
развити библиотеки. Библиотечната общност посвети поредната застъпническа
инициатива на отстояването на ролята и мисията на съвременните библиотеки да
работят, да съдействат и да разширяват обществото на знаещи, можещи и
непрекъснато развиващи се личности – основен капитал и богатство на развитото
общество.
На 14 май 2013 г. в Софийска градска художествена галерия се състоя откриването на
осмата Национална библиотечна седмица. Най-голямото събитие в годишната програма
на Българската библиотечно-информационна асоциация за трета година бе подкрепено
от Фондация "Америка за България". По традиция на откриването на застъпническата
кампания бяха връчени Годишните библиотечни награди на ББИА за 2012 г. Дадено бе
и началото на новата инициатива на асоциацията – създаване на обществено движение
за подкрепа на модернизацията на българските библиотеки "Посланици на
библиотеките".
В събитието участваха: Маргарита Попова, вицепрезидент на Република България;
Марин Райков, министър-председател и министър на външните работи на Република
България; проф. Кирил Топалов, секретар по духовност, култура и национална
идентичност на Президента на Република България; проф. Мила Сантова,
заместник-министър на културата; Карл Форцхаймър – съпредседател на Фондация
"Америка за България" и Иванка Цанкова – директор "Оценки на проекти" във
Фондацията; Ричард Дамстра – културен аташе при Посолството на САЩ в София;
Синика Сипила – президент на Световната федерация на библиотечните асоциации и
институции; Ан Тортън – директор на Нюйоркскатаобществена библиотека; проф.
Робърт Дарнтън – директор на Харвардската университетска библиотека; Орен
Вайнберг – директор на Националната библиотека на Израел...
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