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Първата президентска инициатива на г-жа Синика Сипила се проведе в периода 21 – 23
май т. г. в Хелзинки. Срещата бе посветена на ключовата роля на библиотеките в
развитието на обществото на знанието, Доклада на ИФЛА за основните насоки на
развитие и как очертаните тенденции ще променят библиотеките. Над 160 библиотечни
специалисти от всички континенти участваха в дискусиите. Силно присъствие имаха
представителите на скандинавските и прибалтийските страни, които имат
дългогодишни традиции в сътрудничеството помежду си.
Моето участие стана възможно благодарение на подкрепата на гостоприемните
домакини, които обезпечиха пътуването и пребиваването ми в Хелзинки. Наред с
общата информация за един от най-значимите форуми на ИФЛА, бих искала да споделя
с колегията своите размисли и впечатления, породени от чутото и видяното.
Президентската среща бе предшествана от предварителна конференция с участието на
представители на политическите среди, централните и местните власти, отговорни за
развитието на библиотеките от държавите от Прибалтийския и Черноморския регион.
Въпреки осигурените средства за пребиваване от страна на организаторите и
огромните усилия на ББИА да склони за участие някои от членовете на политическия
кабинет и експерти от Министерството на културата, български представител нямаше.
Но от Латвия, Литва, Полша, Румъния, Русия и много други страни политици и
администратори бяха дошли, което направи дискусията за бъдещето на библиотеките
жива и интересна, защото срещна мненията на професионалистите с тези на
управляващите. Любопитни бяха повдигнатите теми и проблеми, като най-голямо
оживление предизвика темата за обществените библиотеки като неутрално от
политически влияния място. Представителите на Норвежката библиотечна асоциация
дадоха конкретен пример с последните изменения на Закона за обществените
библиотеки, според които библиотеките могат да бъдат използвани като място за
политически дебати. Норвежките ни колеги не са ентусиазирани от тази промяна, но тя
вече е факт...
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