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Уважаеми колеги,
Тази година Българската библиотечно-информационна асоциация чества 25 години от
своето основаване. За четвърт век, стъпка по стъпка, ББИА израсна и получи
признание не само в страната, но и в чужбина, за високия професионализъм при
утвърждаването на библиотечния сектор като неотменна и важна предпоставка за
устойчивото развитие на българското общество.
В годините на сериозни предизвикателства ние, библиотечните специалисти, имахме
нужда от силен глас, който да напомня както на законодателите, така и на гражданите
за важната роля на библиотеките за опазването на нашата история и култура, за
образованието на нашите деца, за научните изследвания, за дигиталното и социално
включване, за ученето през целия живот. ББИА стана този необходим глас, който и сега
се чува на изслушванията в Комисията по култура и медии в Народното събрание, звучи
на нашите професионални форуми и определя нашите позиции в подготвените от
членовете на ББИА законопроекти и предложения за изменение на нормативни и
стратегически документи в областта на културата, науката, образованието, авторското
право и електронното управление.
В нашата дейност ние не сме сами. Активно изграждаме партньорства за
утвърждаване ролята на библиотеката в съвременното общество. Работим рамо до
рамо с колеги от Европа и САЩ в международни проекти, получаваме подкрепата на
неправителствени организации, в полза на библиотеките се изказват депутати в
Народното събрание и Европейския парламент. В защита на нашата кауза застанаха
492 политици, представители на изпълнителната и местните власти и видни
общественици, приели званието Посланик на библиотеките. За наша радост редом до
нас през всички тези 25 години са българските граждани – хората, които се нуждаят от
библиотеките и използват нашите услуги, и които от собствен опит знаят колко сме
необходими за всеки един от тях и за нацията като цяло...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА
онлайн
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