
ПРОГРАМА 
 

за дейността на ББИА през 2014 година 

БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ 

Да участва в разработването на националните библиотечно-информационни политики, нор-
мативната уредба и приложението й. 
 

 Да представлява библиотечната общност пред законодателната, изпълнителната и местните 
власти при обсъждане на проблемите на библиотеките и библиотечната професия. 

 Да участва в разработването на национални стратегии и други документи в областта на образо-
ванието и културата, в които да отстоява мястото и ролята на библиотеките. 

 Да представя становища за развитието на библиотечно-информационния сектор в Комисиите 
на Народното събрание в областта на образованието и културата. 

 Да изразява становища и да прави предложения за развитието на библиотечния сектор към 
МК, МОН, Министерство на финансите и други органи на изпълнителната власт. 

 Да участва в консултативните органи към министъра на културата – Обществения съвет, Нацио-
налния съвет по читалищно дело, Националния съвет по библиотечно дело, работните групи по 
изменение на ЗОБ, ЗНЧ, ЗЗРК и Закона за културното наследство.  

 Да съдейства за прилагането на нормативните документи в сферата на библиотечния сектор 
чрез подготовка на експертни консултации, семинари и квалификационни начинания. 

 Да участва в дейността на ТК16 Библиотечна, информационна и архивна дейност  на БИС.  

 Да съдейства за адаптирането и въвеждането в практиката на новия стандарт за библиотечна 
статистика. Да разработи и предложи нова система за библиотечна статистика в съответствие с 
последните стандарти – БДС ISO 2789:2012 и ISO 2789:2013.  

 Да работи в партньорство с НСИ за актуализиране на формулярите за събиране на статистиката 
за библиотеките в България. 

 Да изразява публично позиции по въпроси, свързани с книгите, четенето, информацията, обра-
зованието и развитието на културата. 

 

Да стимулира и подпомага прилагането на иновативни политики и практики в библиотеките 
и въвеждането на съвременни информационни и комуникационни технологии 
 

 Да изработва експертно-консултантски услуги за библиотечната общност и да инициира и под-
помага разработката на поднормативни и инструктивни материали за библиотечната практика. 

 Да организира годишната национална конференция на тема „Библиотеки в трансформация: 
проблеми, предизвикателства, нови възможности“ в София, на 5 и 6 юни 2014 г. 

 Да информира редовно библиотечната общност за новостите и тенденциите в развитието на 
библиотечно-информационната дейност в страната, в Европа и по света, вкл. чрез семинари, 



 

 

 

конференции и други събития. 

 Да информира колегията за документите, приети от ИФЛА и ЕБЛИДА и за събитията, които те 
провеждат. Да популяризира решенията им по значими професионални теми. Да публикува 
преводи на важни международни документи в областта на библиотечното дело. 

 Да насърчава сътрудничеството  между библиотеките в България и чужбина.  

 Да подпомага внедряването на иновативни практики чрез подготовка на актуални ръководства 
и други публикации, които въвеждат професионалната общност в новите измерения на проме-
нящата се технологична среда. 

 Да организира форуми, работни групи и други дейности за обсъждане на тенденциите в гло-
балното информационно общество. Резултатите от тези дискусии да се включат в онлайн плат-
формата на ИФЛА trends.ifla.org и по този начин българските библиотеки да участват в онлайн 
обсъждането на Доклада на ИФЛА за основните насоки на развитие. 

 

Да  участва в работата по действащи национални програми и проекти, както и да инициира 
нови такива от местно, национално и международно значение 
 

 Да съдейства за устойчивостта на програмата на Министерството на културата “Българските 
библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” чрез: 

 насърчаване и подпомагане на библиотеките в подготовката на проекти; 

 участие в конкурсните комисии; 

 представяне на становища на сдружението относно критериите и процедурите на прог-
рамата. 

 Да продължи участието си като партньор и член на Настоятелството и УС на Фондация 
„Глоб@лни библиотеки – България“.  

 Да координира организацията на националния Маратон на четенето – 2–23 април 2014 г. 

 Да работи за популяризирането, възприемането и приобщаването на професионалната общ-
ност към тенденциите в глобалната информационна среда, които обхващат достъпа до инфор-
мация, образованието, неприкосновеността на личната информация, гражданското участие и 
технологичните преобразувания чрез организиране на работни семинари по актуални теми. 

 Да разработи проекти за насърчаване на ранното детско четене, за моделни училищни библио-
теки, модел на териториално библиотечно обслужване в рамките на една община и други, с 
които да кандидатства пред подходящи организации и програми. 

 Да разработи пилотен модел за библиотечно обслужване на учениците в зависимост от техните 
специфични нужди и библиотечната среда в малките общини. 

 Да кандидатства в програми с европейско финансиране с най-малко две проектни предложе-
ния. 

 

Да работи системно за продължаващото образование, професионалното обучение и кариерно-
то развитие  на специалистите в библиотечно-информационния сектор 
 

 Да развива и обновява дейността на ЦПОБ като разшири тематичния обхват на курсовете и се 
включат теми като Библиотечна статистика; Авторско право за библиотекари; Библиотеки в 
Web 2.0; Финансово управление на библиотеките и др.п.  

 Да насърчава провеждането на изнесени курсове в страната и чрез дистанционна форма на 
обучение.  



 

 Да организира най-малко 15 обучения за повишаване на квалификацията.  

 Да продължи дейността по професионалното образование на библиотекари със средно образо-
вание, като стартират най-малко 4 нови обучения. Да съдейства за качествено професионално 
образование в страната. 

 Да провежда и партнира в организацията на семинари  по актуални теми и иновационни идеи за 
библиотеките. Да проведе семинар и уъркшоп в партньорство с Гьоте институт, посветен на ран-
ното детско четене „Четене… От самото начало“.  

 Да подготви проект в рамките на възможностите, които предлага ЦРЧР за реализиране на об-
менна програма за професионални посещения във водещи библиотеки в Германия. 

 

Да предприеме инициативи за популяризирането и осъществяването на ученето през целия жи-
вот чрез библиотеките 
 

 Да подпомага и насърчава участието на библиотеките в проекти в рамките на програмата на Ев-
ропейската комисия за учене през целия живот. 

 Да насърчава разширяването на участието им в неформалното и самостоятелно учене, което ще 
получава все по-голямо признание и обществена значимост.  

 Да организира кръгла маса по въпросите за информационната грамотност и възможностите 
пред библиотеките за обучение на ползвателите за придобиване на информационна култура и 
компетентности и информиране на гражданите за правата и задълженията им в дигиталната 
среда.  

 

Да работи за изграждането на организационния капацитет и финансовата устойчивост на 
асоциацията и популяризирането на дейността й. 
 

 Да формира работна група за подготовка на Стратегия за развитието на ББИА.  

 Да продължи укрепването и разширяването на организацията и изграждането на силни регио-
нални структури в страната: 

 да съдействие за създаване на най-малко три териториални секции, където още не са 
формирани такива; 

 да насърчава създаването на секции по видове библиотеки и по тематични направления 
и интереси.; 

 да инициира учредяването на Младежка секция към ББИА и да насърчи участието на 
млади специалисти от цялата страна; 

 да насърчава активното участие на индивидуални членове на ББИА в ежедневните дей-
ности на местно и национално ниво. 

 Да инициира срещи с библиотечните общности по места с подкрепата на регионалните библио-
теки. 

 Да попълва текущо БД на членовете на ББИА с подробна и многоаспектна информация.  

 Да поддържа активни контакти с библиотечни асоциации и международни организации, като 
продължи участието на експерти на ББИА в постоянните комисии на ИФЛА и във форумите на 
други библиотечни организации. 

 Да увеличи приходите на асоциацията от обучения и издателска дейност, които да достигнат най
-малко 28 000 лв. 



 Да инициира създаването на фондация към сдружението с цел разширяване на възможностите 
за кандидатстване по европейски и международни програми. 

 

Да работи по изпълнението на издателската програма и реализацията на информационната 
политика  
 

 Да развива издателска дейност в синхрон с другите направления на работа на асоциацията и 
адекватна на потребностите на професионалната общност. 

 Да поддържа, развива и популяризира сайта на асоциацията като средство за информиране и 
представяне на професионалната общност у нас и пред света. 

 Да продължи издаването на списание „ББИА онлайн“ с актуално и значимо за професионалната 
общност тематично съдържание. 

 Да разшири информационната политика чрез подобряване на структурата на уебсайта и  съдър-
жанието на електронния бюлетин, както и чрез Facebook активност. 

 

Да работи активно и целенасочено за издигането на статута на библиотечната професия 
 

 Да организира тържествено връчване на Годишните библиотечни награди за 2013 г. 

 Да изработи нов Етичен кодекс на библиотечните и информационни специалисти. 

 Да работи активно за адекватното отразяване на библиотечната професия в нормативната база, 
за равнопоставеност и по-висок обществен статут. 

 Да представя аргументирано мнение за професионалните качества на кандидатите за ръково-
дители на библиотеки и информационни центрове. При покана нейни представители да участ-
ват в комисиите по избора.  

 Да консултира членовете на ББИА и защитава техните интереси при възникнали спорове и сиг-
нали за некоректно проведени конкурси за заемане на длъжности в библиотеки и информаци-
онни центрове. 

 

Да повишава осведомеността на обществото за ролята и значението на всички видове библи-
отеки и да насърчава застъпничеството за библиотеките и професиите в библиотечно-
информационния сектор 
 

 Да инициира създаването на дългосрочна Стратегия за застъпничество. 

 Да организира застъпническа кампания Национална библиотечна седмица, 12–16 май 2014 г.  

 Да работи активно за разширяването на Обществото на посланиците за библиотеките и да 
привлича видни политици, общественици, учени, интелектуалци, местни дейци и авторитетни 
личности в полза на каузата за  модернизирането на българските библиотеки. 

 Да подпомага партньорството на отделните библиотеки с местните власти, неправителствените 
организации и бизнеса за подобряване на качеството и видовете на предлаганите библиотечни 
услуги, за привличане на повече средства и разширяване на дейността на библиотеките. 


