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През 2011 г. програма Глобални библиотеки (GL) на фондацията на Бил и Мелинда
Гейтс стартира нов проект International Network of Emerging Library Innovators (INELI).
Питър Дракър казва „най-голямата опасност по време на турбуленция не е самата
турбулентност, а това да се действа с логика от изминалия ден.“ Новата инициатива на
Глобални библиотеки се води от разбирането, че ръководителите на обществените
библиотеки са изправени пред безпрецедентни предизвикателства и динамична среда,
която им предлага уникална възможност да наложат ново виждане за обществената
библиотека.
Според програмата най-ефективният начин да се гарантира, че библиотечните лидери
не действат с вчерашна логика, е да им се осигури възможност да се свързват един с
друг, да проучат нови идеи, да експериментират с нови услуги, както и да се учат един
от друг.
Основни цели на проекта са:
- Създаване на международна група от бъдещи библиотечни лидери за изграждане
и поддържане на обществените библиотеки в целия свят;
- Откриване и справяне с глобалните библиотечни въпроси, които имат потенциал
да стимулират разширяване на услугите и подобряване на обслужването в
обществените библиотеки;
- Подобряване на лидерските умения на специалисти от различни страни, които да
им дадат възможност да преобразят обществените библиотеки за бъдещето, за да
отговорят на специфичните нужди на хората в техните страни.
Успехът на първата група новатори (2011 – 2013) провокира продължаването на
инициативата. Така от началото на 2013 г. аз (Спаска Тарандова – бел. ред.) съм част
от втората група, или както ни наричат от програмата – „Cohort 2“. Участваме двадесет и
шест новатори от 24 различни страни, представляващи шест континента. Ние сме доста
различни по своя произход и опит, но всички споделяме една страст – че обществените
библиотеки с новите си услуги могат да променят живота на хората. Представляваме
библиотеки и организации от големи и малки градове, от богати и по-бедни райони на
света, от технологично осигурени до обслужващи с мобилни библиотеки, придвижвани
от впрегатни животни във високопланинските райони на Хималайските планини. Това,
което ни обединява, е разбирането за изключителната роля на обществената
библиотека в съвременното общество, която осигурява и създава възможности за
личностно развитие и просперитет...
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