Стратегия
за
развитието на Регионална библиотека
“Пенчо Славейков” – Варна за периода 2017 – 2021

Библиотеките са неотменна част от интелектуалната и културната инфраструктура на
странaта. Дефинирането на значението им за бъдещото обществено-икономическо развитие на
региона моделира библиотеките като общодостъпна среда за личностно и обществено развитие,
обединяваща образование и култура. Целта на стратегията е да се осигури приемственост и
устойчивост в политиката за развитие на библиотеката - обща визия, приоритети и цели,
инструменти за тяхното осъществяване и да представи тенденциите в развитието на Регионална
библиотека ’’Пенчо Славейков”.
Стратегията е съобразена с националния опит, регионалните традиции и специфика на
град Варна, подчинена е на общата и професионалната нормативна база в страната и следва духа
на „Национална стратегия за развитие на изкуствата, културата, творческите индустрии,
културното наследство и културния туризъм “/проект на Министерство на културата/,
Манифеста на ЮНЕСКО за публичните библиотеки и Препоръките на Международната
федерация на библиотечните асоциации - ИФЛА и ЮНЕСКО за развитие на обществените
библиотеки, Програма за управлениена правителството на Република БЪЛГАРИЯ за
периода2017-2021 г.; Общински план за развитие на Община Варна за периода 2014-2020.
Регионална библиотека “Пенчо Славейков” е сред водещите културни институции, с
регионално, национално и международно значение, изграждаща духовния живот в град Варна.
Тя съхранява неговата книжовна и литературна памет, опазва историята му и подкрепя
развитието на гражданското общество.
Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна е образователен, информационен и
културен институт, който събира, обработва, организира, съхранява и предоставя за обществено
ползване книжовното и литературното културно наследство.
В настоящия момент е обществена библиотека, натоварена с функциите на регионална
библиотека и експертно-консултантски център, по смисъла на Закон за закрила и развитие на
културата - (1999) и Закон за обществените библиотеки (2009). Регионална библиотека ”Пенчо
Славейков” е член на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА), на
Балканската библиотечна асоциация (Balkan libraries union), участва като партньор в различни
програми и проекти на правителствени и неправителствени организации и културни институти Програма “Глобални библиотеки”- България, Британски съвет, Гьоте институт, Алианс франсез,
Информационния център при Американското посолство и други.
Мисия
Варненската библиотека е част от интелектуалната и културната инфраструктура на
града, региона и страната. Мисията и е да подпомага гражданското общество и хората в
ключовите дейности образование, информация, култура. Библиотеката функционира като

модерен обществено-информационен център. Осигурява достъп до знание, информация и
произведения на изкуството чрез ресурси и услуги, които са достъпни за всички членове на
обществото, независимо от раса, националност, възраст, пол, религия, език, увреждания,
икономически и социален статут и образователен ценз.

Стратегически цели


Опазване на книжовното богатство и литературната памет – част от културноисторическото наследство;
Дигитализирането на материалите и тяхното публикуване в глобалната мрежа прави
възможно ползването им като част от световното културно наследство, достъпно за
всички граждани в рамките на тяхното обучение, работа или свободно време, при
гарантирана безопасност за оригинала;



Осигуряване на достъп до разнообразни по вид и съдържание информационни ресурси и
внедряване на услуги, които да отговорят на потребностите на различните групи читатели.
Създаване и предлагане на информационни масиви в унисон с нуждите на общността от
образование, научна информация, личностно развитие, включително за развлечение и
почивка;



Подпомагане на формалното и неформалното образование, както и на самообразованието
на всички нива;



Насърчаване на четенето. Формиране на трайни навици за четене у децата от ранна
възраст, стимулиране на въображението и творчеството у децата и младите хора;



Изграждане на съзнанието за културно наследство, с акцент върху миналото и съвремието на
Варна и региона; Обмен и популяризиране на културното многообразие, на основата на
междукултурния диалог, като се предоставя пространство за представяне на всички изкуства;



Подобряване на координацията, кооперацията и интеграцията на библиотеките в
региона за постигане на ефективно и релевантно библиотечно и информационно
обслужване;

Принципи на функциониране: Свобода на информацията; Достъп за всички; Приоритет на
местните информационни потребности; Принос към развитието на местната култура;
Библиотека без стени.

Приоритети по структурни направления
За периода 2017 – 2021 г. са формулирани приоритети по направления :


Библиотечно и информационно обслужване.

Реализираното пълно компютъризирано библиотечно обслужване е основа и предпоставка за
създаване и популяризиране на иновативни услуги, базирани на информационни технологии
и такива, разработени, както за настолни и преносими компютри, така и за „смарт”
устройства.
Инициативите, свързани със стимулиране и възпитаване на любов към четенето, подпомагат
личностното развитие, преодоляването на неграмотността, както и повишаването на
функционалната и информационната грамотност на общността. Библиотеката се налага като
предпочитано обществено пространство и място за срещи и контакти; за подпомагане на
етническото, културното, езиковото и религиозното многообразие, културната идентичност и
социалната интеграция. Преодолява се социалната изолация и се развиват компетенциите на
гражданите, чрез продължаващо обучение и учене през целия живот. Разработване на
проекти за
повишаване достъпност, откритост и комфортност на
библиотечното
пространство


Комплектуване и каталогизация.
Регулярно обновяване на библиотечния фонд с традиционни и електронни библиотечни
документи от различни отрасли на знанието, както и осигуряване на актуална информация в
електронните каталози на библиотеката.
Постигане на баланс между традиционни и електронни носители и коопериране с други
библиотеки при изграждане на собствени бази данни и такива за споделено ползване.
Комплектуване на електронни книги и като средство, предпочитано от младите читатели, и
същевременно пестящо място за съхранение на традиционни книжни носители и намаляване
износването на екземплярите от употреба.



Организационна структура и персонал.
Развитие и подкрепа на персонала на библиотеката като ключов ресурс. Ефективна
организация, изграждане на организационна култура и поддържане на професионални
стандарти на работа. Повишаване на ефективността на библиотечната експертноконсултантска дейност. Стимулиране на инициативи за придобиване на нови професионални
умения и компетенции на библиотечния персонал.



Библиотечни проекти и програми
Подготовка и реализация на библиотечни програми. Разработване на проекти за
финансиране на важни библиотечни дейности. Поддържане на партньорства с местната
власт, институции, обществени организации и библиотеки от страната и чужбина.



Опазване на библиотечните фондове.
Опазване и представяне на книжовната памет на Варна. Подобряване на условията за
съхранение, дигитализация и осъществяване на дейности за популяризиране на писменото
културно-историческо наследство и представяне в европейски и световни дигитални
библиотеки.



Маркетинг и връзки с обществеността. Политики за работа с медиите и популяризиране на

инициативите и дейностите на библиотеката.


Методическа дейност. Координиране на дейностите за организиране на ефективно
библиотечно и информационно обслужване на териториален принцип на библиотечната
мрежа на региона.



Материално-техническа база. Обновяване на съществуващата технологична инфраструктура
– компютърни конфигурации на свободен потребителски достъп до бази-данни и интернет и
такива за служебно ползване. Създаване на ново технологично ниво за предоставяне на
услуги.

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 в условията на традиция и новаторство.

