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В изпълнение на проект „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и
служители в общинските библиотеки“ на Фондация „Глобални библиотеки – България“,
финансиран по Програма Еразъм + в партньорство с консорциум „Модерни библиотеки“,
включващ 7 общински библиотеки от Асеновград, Димитровград, Исперих, Казанлък,
Карлово, Котел и Самоков, мениджъри и служители на библиотеките преминаха
обучение по модерен библиотечен мениджмънт и иновативни библиотечни услуги в
Барселона, Испания. Библиотечните специалисти имаха възможността да се запознаят
с работата на шест обществени библиотеки и функционирането на библиотечната
система на Барселона.
Барселона е столицата на автономната испанска област Каталуния и административен
център на провинция Барселона. С населението си от 1 611 822 жители е втори по
големина град в Испания и единадесети в Европейския съюз. Град с богата история,
култура и архитектура, който привлича голям поток туристи, създаващи сериозни
битови затруднения на местното население. Усилията на местната власт са насочени
към връщането на града на местните жители и част от тази политика е влагането на
сериозни инвестиции в библиотечната система на града.
В Барселона е изградена мрежа от 40 обществени библиотеки (в близко време
предстои да бъдат открити още три нови библиотеки), в които работят повече от 350
служители. Със своите приблизително 50 000 квадратни метра площ библиотеките са
„най-големия културен обект в града.“ Повече от 45% от населението на Барселона са
потребители на библиотечните услуги, а средно 20 000 души посещават библиотеките в
града всеки ден. Повече от 65 000 годишно са участниците в културните дейности.
Инвестицията за библиотеките в града възлиза на повече от 100 млн. евро, а годишните
оперативни разходи са около 17 евро на човек от населението. Библиотеките
предоставят разнообразни иновативни и традиционни програми и услуги, като всички
предлагат Wi-Fi. Мултимедийните библиотеки, които предоставят обучения по ИКТ за
деца, младежи, възрастни, специалисти и за бизнеса са 27, а 19 библиотеки разполагат
със зали за обучения, отворени от 21 до 1 ч. през нощта...
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