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СТАНОВИЩЕ
на Българската библиотечно-информацонна асоциация
относно:
Национална стратегия за насърчаване на грамотността (2014 - 2020)
Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА) изцяло подкрепя
политиките и стратегическите действия на правителството на Република България за
насърчаване и повишаване на грамотността, за приобщаването на нашата страна към
развитите държави и образованите нации. Усилията на организацията години наред са
насочени към изграждането на библиотеките като институции, способни да подкрепят и
участват ефективно в инициативи, които целят издигането на образованието, достъпа до
знания и информация в национален приоритет. Сред приоритетите в дългогодишната дейност
на ББИА се открояват:
 Развитието на библиотеките като средища за формиране на навици за четене,
насърчаване на четенето и любовта към книгата.
 Превръщането на библиотеките в центрове за придобиване на дигитална и
информационна грамотност за гражданите от всички възрасти от социално слаби
групи.
 Непрекъснато повишаване на квалификацията на библиотечните специалисти за
изграждане на необходимия капацитет на професионалната общност за
осъществяването на тези дейности.
Във връзка с проекта на Национална стратегия за насърчаване на грамотността (20142020) нашите предложения са ориентирани към по-ясно открояване на ролята на
библиотеките в изпълнението на стратегическите и оперативните цели, залегнали в
документа, включването на библиотечните специалисти в предвидените обучения за работа с
деца и възрастни.
Библиотеките са институциите, които могат и по своята мисия и предназначение са
призвани да подпомагат повишаването на грамотността на хората във всичките етапи от
тяхното личностно развитие, да осигуряват приемственост и устойчивост в изпълнението на
стратегията (Вж. Приложената таблица). За постигането на тези функции и задачи
категорично необходимо е да се изработват адекватни на съвременните изисквания държавни
политики по отношение на развитието на библиотечните дейности и услуги и разпознаването
на библиотечните институции като активен и важен фактор за реализирането на националните
стратегии, планове и политики в областта на четенето и грамотността, каквато е успешната
практика в развитите държави.
Съвременните библиотеки насърчават четенето (вкл. дигиталното); създават навици за
общуване с книгите; премахват социалното, дигиталното и всякакво друго неравенство в
достъпа на хората от всякакви възрасти до знания и информация; създават необходимата
дигитална и информационна кометентност за ползването на огромното количество
информация в съвременното общество; те са пространство за общуване, за изграждане на
компетентности, необходими за реализацията на съвременния човек.
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Приложения:
1. Предложения и коментари по текста на Националната стратегия за насърчаване и
повишаване на грамотността
2. Предложения по Приложение 1: Дейности по изпълнението на стратегията
3. Таблица за предложените примерни дейности
Приложение 1:
Предложения и коментари по текста на
Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020)
с. 14: В „Партньорство” – да се добави и „обществени библиотеки”. Във „Всеобхватност“ да
се изредят по-конкретно „обществените библиотеки“.
Като партньорска институция да се включат навсякъде библиотеките.
Сред НПО да се изведе отделно Българската библиотечно-информационна асоциация
(ББИА) /по аналогия с АБК/, като организация, пряко и активно ангажирана с насърчаване на
четенето, повишаване на грамотността и съвременно развитие на библиотеките.
Оперативна цел 4.2.1 Създаване на благоприятна среда
с. 15: Библиотеките формират навици за четене, създават непрекъснатост, устойчивост и
приемственост в насърчаването и развитието на четенето и грамотността. Те спомагат
съществено за „изграждането на среда, в която грамотността да бъде насърчавана и обхваща
всички възрастови групи.“
Оперативна цел 4.2.2 Повишаване на равнището на грамотност
с. 15: Училищните и обществените библиотеки имат ясно и конкретно участие в
повишаването на качеството на обучението, затвърждаването, усвояването и обогатяването на
учебното съдържание.
В предвидените квалификационни дейности да бъдат включени и библиотечните
специалисти: училищни библиотекари, библиотекари от обществените библиотеки и
библиотекари, работещи с деца.
Оперативна цел 4.2.3 Увеличение на участието и приобщаването
с. 15: Библиотеките имат ясни и конкретни задачи и услуги (осигуряване на свободен достъп
до дигитални източници, групови обучения и индивидуална работа с потребителите) за
преодоляване на дигиталното неравенство и развитие на умения за дигитално четене.
с. 17: Подкрепата на професионализма на персонала трябва да включва и библиотекарите,
работещи с деца.
с.18: към Политики в началната училищна възраст:
Мотивацията за четене зависи от наличието на библиотека и участието на библиотеката в
учебния процес. Ето защо в набелязаните политики трябва да бъдат включени мерки за
адекватно развитие на училищните библиотеки и детските отдели на обществените
библиотеки. Те имат важни функции и отговорна роля не само по отношение на дигиталното
четене и управлението на голямото количество информация, но и в:
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създаването на позитивно отношение към книгите;
навици за четене;
превръщат книгата и четенето в постоянна необходимост и ежедневен спътник през целия
живот, т.е. изграждат необходимата база за постигане на целите на програмата учене през
целия живот.

с. 19-22: Политиките при юношите; приемствеността между началния и прогимназиалния
етап; политиките при възрастните:
Възможностите на библиотеките да насърчават дигиталното четене и да подпомагат уменията
в управляването на огромното количество информация способстват реално и ефективно за
„реализиране на съвременните стандарти и учебни програми, основани на разбирането, че
умението да се работи с текст е водещо умение спрямо всички останали умения, ключови за
съвременната икономика.“
с. 26: в текста за финансиране на „съответните институции, включени като партньори“
(библиотеките СА партньори) да се добавят библиотеките към изреждането на институциите:
„общините, училищата, детските градини и библиотеките.“
Към индикаторите за измерване на резултатите от изпълнението да се добави:
 Повишен брой на читателите в училищните и обществените библиотеки
 Повишен брой на посещенията в училищните и обществените библиотеки
Приложение 2:
Предложения по Приложение 1: Дейности за изпълнението на стратегията
Цел 1, Мярка 1
Във всички графи, без първата и последната да се добавят обществените библиотеки и ББИА.
Да се включи Националният маратон на четенето, дългогодишна инициатива на ББИА и АБК,
която се ползва с широка популярност и подкрепа. Провежда се от 2006 г. насам на 23 април –
Световен ден на книгата и авторското право.
Мярка 2 и 3 – навсякъде да се включат и обществените библиотеки.
Цел 2, Мярка 1
В последния хоризонтален ред: „Изготвяне на портфолио на учениците ...
да влезе и изискването за ползване на училищната и обществената библиотека.
Цел 3, Мярка 1,т.2 и Мярка 3
Да се посочат обществените библиотеки.
В мярка 3 да се допълни хоризонтален ред: Участие на обществените и училищните
библиотеки в обучението за придобиване на дигитална грамотност.
Към Цел 3 предлагаме нова Мярка 4:
Използване на вече създадените от библиотеките дигитални библиотеки ( от Националната
библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”,регионалните библиотеки и др.) в образователния
процес.
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Приложение 3:
Таблица на предложените примерни дейности
Основни
потенциални
партньори

Библиотечни
специалисти

Библиотекари,
работещи с
деца

Училищни
библиотекари

Малките деца

Началното
училище

юношите

възрастните

Услугите и
Услугите и
Услугите и
Услугите и
дейностите на
дейностите на
дейностите
дейностите на
Детските
Детските
Юношеските
обществените
отдели на
отдели на
отдели на
библиотеки
обществените обществените библиотеките
чрез:
библиотеки
библиотеки
(където има
осигуряване на
такива) или
потребностите от
чрез:
чрез:
програми за
програми и
частично
самообразование
развитие на
инициативи за
Детските
и всякакъв вид
ранното детско насърчаване на
отдели и
информация,
четене;
четенето.
отделите за
необходима за
осигуряване на
Осигуряват
възрастни
справяне с
среда за
среда за четене,
житейските
чрез:
четене,
подпомагат
програми и
ситуации и
формиране на образователния инициативи за
проблеми.
навици за
процес с
насърчаване на Осигуряват среда
четене и
допълнителни
четенето.
за четене, достъп
отношение
материали и
Осигуряват
до обществена
към книгите;
литература,
среда за четене,
информация и
стимулиране
формират
подпомагат
пространство за
на детското
навици за
образователния
социални
развитие чрез
четене,
процес с
контакти и
четене на
стимулират
допълнителни
културен живот
децата от
четенето чрез
материали и
на общността.
библиотекари,
състезания и
литература,
Провеждат
по-големи
други
формират
обучения по
читатели.
подходящи и
навици и
информационна
увлекателни за
култура на
и дигитална
децата форми.
четене,
грамотност.
стимулират
четенето чрез
подходящи за
възрастта на
учениците
форми.
Училищните библиотеки:
Университетски
библиотеки:
чрез:
осигуряване на подходяща и
създадените
достъпна за всички ученици
навици спомагат
среда за четене, достъп до
за използването
информация, обучение в
на предлаганите
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информационна и дигитална
грамотност; подпомагане на
учебния процес, създаване на
интерес към изучаваните
предмети, обогатяване на
знанията чрез разширяване на
източниците; обособяване на
пространство на информация,
знания, четене и общуване
между учители, ученици и
родители.

ББИА

Инициира и
разработва
библиотечни
проекти и
програми за
ранно детско
четене като
фактор за
ранно детско
развитие.

възможности до
огромния ресурс
на научната
литература и
информация.

Специални
библиотеки:
изградената
култура на
четене спомага
за
непрекъснатото
професионално
развитие и
порзване на
предоставяните
възможности за
достъп до
професионалните
източници на
информация
Инициира проекти и политики за
Организират
развитието на училищните
информационни
библиотеки, за създаването на
кампании за
иновационни услуги и
насърчаване на
ефективното им участие в
четенето,
образователния процес.
развитие на
Утвърждава ролята на
читателска
училищните библиотеки като
култура,
място за четене, достъп до
ликвидиране на
информация и полезно общуване
дигиталните
между ученици, учители и
различия,
родители в училищното
създават
пространство.
подходяща среда
за четене и
самообразование.
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