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1. Да работим за Четириединството на 

библиотечното пространство 

 
 

Фонд 
Материална 

база 

Библиотекар  Читател  



2. Библиотечното образование  

• практически насочено, адекватно на нуждите 

на библиотеките 

• повече връзка с практиката, решаване на 

проблеми.  

• диференциране на обучението според 

функциите в библиотеките 

• не образованието е рещаващо за   

доброто представяне и високите    

резултати на библиотеката, а   

мотивацията и ефективното лидерство 

 



 

3. Нужна ни е  обществена подкрепа за 

библиотеките  

 

 
Новата инициатива на ББИА предлага  

нов подход към застъпничеството: 

• разширява рамките чрез по-голяма 

обществена подкрепа на нашите 

ползватели 

• застъпнически действия предприемат 

членовете на общността 

• хората заявяват необходимостта от 

развити библиотеки 

 



4. Да бъдем част от света – 

„международни библиотекари“ 

Комуникации и професионален обмен в национален и 

международен мащаб  

 



На обмен в Библиотеката на гр. Верия, 

Гърция  



На обмен в Берлин 



ИФЛА: New Professionals Special 

Interest Group  

2013 webinar series  

“New Librarians Global Connection: best 

practices, models and recommendations.” 
• IFLA Continuing Professional Development and Workplace Learning and IFLA New 

Professionals Special Interest Group are partnering with the American Library 

Association to present a series of free quarterly webinars on issues of interest to 

new librarians 

http://npsig.wordpress.com/webinars/ 

 

http://npsig.wordpress.com/webinars/
http://npsig.wordpress.com/webinars/


Из устава на ББИА – 

предизвикателствата са на дневен ред 

• 1. Да работи за издигането на социалния статус на професиите в 

библиотечно-информационния сектор и да оказва професионална защита на 

своите членове.  

• 2. 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. 

• 3. Да стимулира развитието на библиотеките като демократични институции, 

осигуряващи на гражданите достъп до образование, информация и култура.  

• 4. Да участва в разработването на националните библиотечно-

информационни политики, нормативната уредба и приложението й.  

• 5. Да стимулира научно-изследователската и научно-приложната дейност в 

областта на библиотечно-информационните науки и библиотечно-

информационното обслужване.  

• 6. Да работи за продължаващото образование, професионалното обучение и 

кариерното развитие на специалистите в библиотечно-информационния 

сектор.  

• 7. Да насърчава създаването на лидери сред библиотечно-информационните 

специалисти за модернизация на библиотеките и библиотечно-

информационните услуги.  

 



 

«Далеч от скандалите и стачките, 
библиотечният работник се запази като 
онзи тихоговорещ велики неща човек.» 
                                                           Мирослава Аргирова, гр. Средец  

 



 

 

                ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ,  

                СКЪПИ КОЛЕГИ!   


