
БЪЛГАРСКА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ 
 
 
 

ПРОГРАМА 
 

за дейността на ББИА през 2016 година 
 
 
 
Да развива целенасочена дейност за застъпничество за библиотеките пред 
законодателната, изпълнителната и местната власт 
 

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

• 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. 

• Да популяризира и организира провеждането на Националната библиотечна 
седмица, 9 – 13 май 2016 г., на тема „Библиотеката днес – място за всеки”. 

 
Да участва в разработването на националните библиотечно-информационни 
политики, нормативната уредба и приложението ѝ 
 

• Да представлява библиотечната общност пред законодателната, изпълнителната 
и местната власт при обсъждане на проблемите на библиотеките и 
библиотечната професия. 

• Да участва в консултативните органи към министъра на културата – 
Обществения съвет, Националния съвет по читалищно дело и Националния 
съвет по библиотечно дело. 

• Да предлага текстове към законопроекти и да инициира промени в 
съществуващото законодателство в полза на библиотечния сектор и 
ползвателите на библиотеките. 

• Да участва в разработването и изпълнението на годишните планове към 
Национална стратегия за учене през целия живот; Национална стратегия за 
насърчаване и повишаване на грамотността и др.п., като отстоява ролята на 
библиотеките в тях.  

• Да представя становища за развитието на библиотечно-информационния сектор 
в Комисиите на Народното събрание в областта на образованието и културата и 
да прави предложения за развитието на библиотечния сектор към МК, МОН, 
МФ и други органи на изпълнителната власт. 

• Да участва в изработването на Стандарт №12 за физическата среда и 
информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, 



училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие към Закона за 
предучилищното и училищното образование, като представи предложения за 
училищните библиотеки. 

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

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

• Да съдейства за въвеждането в практиката на утвърдения като български 
държавен стандарт БДС ISO 2789-2014 Международна библиотечна статистика, 
като работи съвместно с НБКМ, МК, БИС и НСИ за съгласуване на показатели 
за националната статистика за всички библиотеки и актуализиране на 
стандартите за библиотечна документация от 1981 и 1988 г. в съответствие с 
терминологията и новостите в стандарта за международна статистика.  

• Да проведе Национална кръгла маса „Стандартизация и библиотеки“. 
 

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

• Да осигурява експертно-консултантски услуги за библиотечната общност.  
• Да организира годишната национална конференция на тема „Динамични 

библиотеки: достъп, развитие, промяна“ на 9 – 10 юни 2016 г. в София.  
• Да информира редовно библиотечната общност за новостите и тенденциите в 

развитието на библиотечно-информационната дейност в страната и по света, 
вкл. чрез семинари, конференции и други събития.  

• Да информира колегията за документите, приети от IFLA и EBLIDA, 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 участва в работата по действащи национални програми и проекти, както и да 
инициира нови такива от местно, национално и международно значение  
 

• Да участва в проекта INELI на Балканите, администриран от неправителствената 
организация „Библиотеки на бъдещето“ в Гърция, като организира втората 
международна среща по проекта в България през ноември и работи системно за 
изграждане на връзки с библиотеки и библиотечни организации в останалите 
балкански страни.  

• Да продължи участието си като партньор и член на Настоятелството и УС на 
Фондация „Глобални библиотеки – България“. 

• Да координира организацията на Националния маратон на четенето, 2 – 23 
април 2016 г. 

 



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

• Да работи за популяризирането, възприемането и приобщаването на 
професионалната общност към тенденциите в глобалната информационна среда, 
които обхващат достъпа до информация, образованието, неприкосновеността на 
личната информация, гражданското участие и технологичните преобразувания. 

• Да провежда и партнира в организацията на семинари по актуални теми и 
иновационни идеи за библиотеките.  

• 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.  
• Да съдейства за качествено професионално образование в страната, като 

подпомага професионалното обучение за библиотекари със средно образование. 
 
Да предприеме инициативи за популяризирането и осъществяването на ученето 
през целия живот и придобиване на информационна грамотност чрез 
библиотеките  
 

• Да продължи да работи за утвърждаването на мястото на библиотеките в 
изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот 2014 – 2020 и 
да се застъпва за увеличено финансиране; да участва в Националната 
координационна комисия за УЦЖ.  

• Да подготви проект за мобилност на библиотекари по Ключово действие 1 към 
програма Еразъм+ и насърчава участието на библиотеките в проекти в рамките 
на програмата.  

• Да насърчава разширяването на участието им в неформалното и 
самостоятелното учене, които ще получават все по-голямо признание и 
обществена значимост. 

 
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 регионални структури в страната. 
• Да съдейства 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 и провеждането на кръгли маси по актуални въпроси. 
• Да подпомага Младежката секция към ББИА и да насърчава участието на млади 

специалисти от цялата страна. 



• Да подпомага развитието на  дейността  на новосъздадената в края на 2015 г. 
сеция по „Информационна грамотност” и разпространението на становище за 
важността от интегриране на обучението по информационна грамотност в 
програмите на университетите. 

• Да насърчава активното участие на индивидуални членове на ББИА в 
ежедневните дейности на местно и национално ниво. 

• Да инициира срещи с библиотечните общности по места с подкрепата на 
регионалните библиотеки. 

• 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 експертите на ББИА в постоянните 
комисии на ИФЛА и във форумите на други библиотечни организации. 

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

 
Да развива широка издателска дейност и информационна политика  
 

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

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

• Да поддържа, развива и популяризира уебсайта на асоциацията като средство за 
информиране и представяне на професионалната общност у нас и по света. 

• Да разшири информационната политика чрез подобряване на структурата и 
съдържанието на уебсайта и електронния бюлетин, както и чрез активност в 
социалните мрежи. 

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

• Да организира конкурса и тържественото връчване на Годишните библиотечни 
награди за 2015 г. 

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

• Да консултира членовете на ББИА и да защитава техните интереси при 
възникнали спорове и сигнали за некоректно проведени конкурси за заемане на 
длъжности в библиотеки и информационни центрове.  


