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(Репортаж за посещението на български кметове, заместник-кметове и служители в
администрацията от осем български общини в холандски библиотеки)

За да се изгради съвременна визия на българските библиотеки, е необходимо
българските библиотечни специалисти и държавни служители да контактуват с чужди
специалисти в областта и да посещават чужди модерни библиотеки. За щастие ФГББ
осъзнава това и предоставя средста за осъществяване на подобна обмяна на опит. От
27 до 29 септември 2017 г. кметове, заместник-кметове и служители в администрацията
от осем малки и средно големи общини в България (Троян, Елин Пелин, Самоков, Гоце
Делчев, Сунгурларе, Свиленград, Дулово и Лом) посетиха четири библиотеки в
Холандия – обществената библиотека в град Утрехт, библиотеката в град Алмере, която
бе избрана за най-добра библиотека на Холандия за 2010 г., и тази в град Ниувехайн,
която работи заедно с общината и се помещава с нея в една и съща сграда...
Като български библиотечен специалист, работещ вече тринадесет години в холандски
библиотеки, с голямо удоволствие приех предложението да придружавам и помагам с
превода по време на посещението на българската група в холандските библиотеки.
Престоят бе организиран от директора на обществената библиотека в град Утрехт – Тон
ван Флимерен, мениджъра на отдел Програми на същата библиотека Марикен ван Меер
и библиотечния специалист Карин Телеман.
Веднага след пристигането на групата посетихме Градската библиотека в Утрехт,
където любезният ни домакин Тон ван Флимерен изнесе прекрасна презентация, която
включваше информация както за холандската библиотечна система, така и за
библиотеката в неговия град. С ентусиазъм и гордост той разказа за своята
библиотека, която през последните години, променяйки се бурно под влияние на
обществените промени, се опитва да играе не само ролята си на класическа библиотека,
но и да приеме предизвикателството, заедно с различни партньори, да създава
програми, продукти и услуги, с които иска да достигне всяка целева група в обществото.
Такива са например обученията по холандски език за имигранти, курсове по
компютърна грамотност и услугите на електронното правителство, Walk&Talk – курс за
търсене на работа, мероприятия за ученици, свързани с безопасно използване на
социалните мрежи, „Куфар с европейски истории“, създаден благодарение на
сътрудничеството между библиотеката и Europe Direct (информационен пункт на ЕС)...
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Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА
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