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Обща характеристика на дисертационния труд
Актуалност
В началото на 90-те години на 20. век общественото развитие в напредналите
страни се намира в нова парадигма. Питър Дракър я определя като една от онези
велики исторически епохи, появяващи се през дълги периоди от време (от порядъка на
200 или 300 години), когато хората не могат да разберат света, и когато миналото не е
достатъчно да обясни бъдещето.1 В сравнение с предишни исторически периоди
съществено са променени възможностите за обмен на информация и средствата за
комуникация. В научната област се появяват публикации за „формирането на т. нар.
мрежово общество, което поражда нова парадигма – информационно-технологична“.2
Динамиката на комуникационните връзки и обемът на информационния обмен
довеждат за изключително кратки срокове до коренна промяна на начина и стила на
работа и живот. Хората са изправени пред ситуация, в която разрастването на знанието
следва невиждана досега бързина и обем. Създават се нови и разнообразни канали за
разпространяване на информация. Същината на постмодерното общество е, че
информацията за него е суровина, а не просто фактор, който оказва въздействие върху
технологиите.3 Промяната обхваща всички сфери и сектори на икономическите,
политическите, социалните и културните измерения. Темповете на дейностите и
процесите се променят. Те са под силното въздействие на новите технологии и
лавинообразно растящите възможности за комуникация, които непрекъснато се
надграждат, усъвършенстват и ускоряват. Динамичната промяна се превръща в
константа и основна характеристика на времето.
Информационното общество (ИО) задава нови критерии за обществен престиж
на организациите, на човешкия капитал, на личностите. В науката за управлението на
човешките ресурси (УЧР) се прилагат нови модерни подходи, съответни на
съществените промени в показателите за движението, характеристиките и нагласите на
работната сила, наричана в последните години човешки капитал. Ерата на ИО създава
и утвърждава нови икономически модели, социални приоритети, професии, обществени
и професионални структури, подходи в използването и развитието на работната сила,
теории и идеи във всяка област на обществения живот и на човешката дейност.
1
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Общите условия на средата, „с които мениджърите са принудени да се
съобразяват, неизбежно водят до реализиране на трансформации в трудовите
отношения, независимо как служителите оценяват новостите по УЧР, целящи да
променят

техните

представи

за

организацията.“4

Мениджърските

екипи

на

организациите се изправят пред предизвикателства, които се описват с понятията
глобализация, съвременни технологии, рентабилност чрез растеж, висока
добавена стойност от интелектуалния капитал и неизбежност от непрекъсната
промяна.5
За пълноценното използване (в момента и в перспектива) на човешките ресурси–
налични, потенциални и търсени, от значение е спазването на основни принципни
решения: правилното разпределение на служителите – намиране на най-подходящото
работно място за

всеки член на персонала, който библиотеката иска да задържи,

защото има нужното трудово представяне; преразпределение на тази част от
служителите, които не са показали пълно възможностите си или нямат потенциал за
заеманите длъжности, но могат да бъдат полезни на друга позиция; ясни, подробни и
аргументирани изисквания към кандидатите за свободните позиции – образование,
знания, умения, опит, допълнителни квалификации, лични качества и способности;
диференциране на персонала по дефинирани в организационната структура на
библиотеката нива на компетентност.
Мениджмънтът на библиотеката като организация се нуждае от нормативна база
и създаване на реални условия за кариерното развитие на персонала във връзка с
неговата роля в постигането на стратегическите цели. Трябват възможности и
механизми за мотивирането на хората, за развитието на организацията, за реалното
удовлетворение на библиотечните специалисти от реализацията им в трудовата
дейност. Много важно е пълното разкриване на потенциала на организацията. За това е
необходима подкрепяща среда, която да предостави подходящи форми и да осигури
условия на всеки да се развива съобразно потребностите и потенциала си, съответно с
нуждите и целите на библиотечната организация.
Обект, предмет, цел и задачи
В съвременното общество на знанието, определяно като интелигентна
икономика и растеж, основан на знанието, акцентът се поставя върху иновативните
4

Димитров, Кирил. Съвременни аспекти в управлението на човешките ресурси В: УНСС. Научни трудове [онлайн],
т. 2, 2009, с. 315-343. [Прегледан на 19.07.2013]. Достъпно от: http://research.unwe.bg/br17/8.pdf , с. 322
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политики и повсеместното внедряване на иновации, подкрепа на иновативни идеи и
стимулиране на иновативни решения. Все по-ясно, пряко или косвено, се издига ролята
на съвременния човек, овладял и овладяващ достъпното знание и технологии, все посилен и самоуверен, все по-свободен, търсещ, можещ и взискателен.
Обект на изследване в дисертационния труд е кариерното развитие на
библиотечния персонал в контекста на всеобхватните трансформации в обществото, в
УЧР, в библиотечните организации, в отношението към личността на библиотечните
служители и в трудовите им изяви в новия информационен свят. Промените във
външната и във вътрешната за библиотеките среда извеждат на преден план нуждата от
ресурсно осигуряване на

технологичните и организационните преобразования.

Формирането и овладяването на нови знания и умения, програмите на библиотеките за
професионално развитие на персонала придобиват първостепенна роля в осигуряването
на професионален капацитет, нужен за успеха на начертаните стратегии.
Предмет на дисертационния труд е мястото на кариерното развитие в
ценностната система на служителите и в трудовите взаимоотношения между персонала
и мениджмънта на библиотеката; нагласите, очакванията и отношението на
библиотечните специалисти към тяхното кариерно израстване, съобразно общата
концептуална рамка на УЧР в епохата на ИО.
Основна цел на настоящия дисертационен труд е да се анализат новите
концептуални основи и перспективите за кариерно развитие в процесите на
трансформация и модернизация на библиотеките в ИО. Представени са примери на
добри практики в страни от Европа, Северна Америка, Азия и Австралия. Изследването
на условията и средата за кариерното израстване в българските библиотеки в рамките
на дисертационния труд е база за извеждането на моделни елементи, приложими в
библиотеките в България.
Задачите, които научният труд си поставя в изпълнение на така очертаната цел
са:
1. Да се опишат новите условия, предизвикани от ИО, които създават нова среда
за развитие и изява на човешките ресурси и имат отношение към кариерното
развитие на персонала в библиотеките.
2. Да се проучи съвременна терминология и комуникиране на темата.
3. Да се очертаят нови изисквания към библиотечните кадри с оглед
трансформациите на библиотеките и новото отношение към професията, към
кариерното и професионалното развитие.
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4. Да се

направи

анализ

на състоянието на кариерното

развитие в

българските библиотеки.
5. Да се опишат акценти в съвременното интерпретиране – теоретично,
нормативно и практическо, на кариерното развитие в библиотеките.
6. Да се предложат принципни основи за моделен подход в ефективното
прилагане на кариерното развитие на библиотечния персонал като фактор за
успешното развитие на библиотечните организации в ИО.
В дисертационния труд са използвани общонаучни методи: наблюдение,
описание,

издирване,

обработка

на

документални

източници,

сравнение

и

разграничаване, абстрахиране и конкретизация, анализ, синтез, моделен подход,
обобщение. В изследването са приложени и частнонаучни методи – социологически,
психологически и демографски. Изброените методи са използвани за достигане на
пълноценно емпирично и теоретично познание относно обекта на изследване. Описана
е методологията, приложена за систематизиране и анализ на получените данни от
направените анкетни проучвания.
Изследователска теза
Настоящият дисертационен труд изследва проблематика, свързана с кариерното
развитие на библиотечния персонал в контекста на информационното общество (ИО).
Вниманието се фокусира върху обосновката на съвременен подход и нова оценка на
кариерата в библиотеката.
Дисертацията разглежда характеристиките на ИО, които въздействат върху
развитието на хората в трудовата им дейност. В изследването е представена тази част
от външната среда, която формира отношението към кариерата в постмодерната епоха.
Съвременните библиотечни специалисти са част от работната сила в конкретна
обществена среда и, както всички останали, търпят влиянието на доминиращите в нея
фактори. Същевременно кариерното развитие влиза вече в ценностната система на
личността и е повлияно от редица нейни качества: индивидуални и социални
характеристики, психологически нагласи и принадлежност на конкретната личност към
определен архетип, придобитото образователно-квалификационно ниво и постигнатото
интелектуално развитие като цяло. Очертава се мястото на кариерата като част от
мотивационната схема и от лостовете за стимулиране на ефективността на трудовото
представяне на служителите в организацията, както и възприемането й като приоритет
в ценностната система на личността.
7

Технологичните

промени

предизвикват

съществени

изменения

на

организационната структура – друга важна предпоставка в системата за кариерно
развитие. Въвеждането на нови работни процеси и цикли в библиотеката изисква
тяхното осигуряване с подходящо подготвени качествени кадри.
Разглежда се нуждата от овладяване на нови знания, умения и компетентности
на библиотечния персонал, изисквани от настъпилите промени в информационната и
комуникационната среда и тяхната проекция в системата за кариерно развитие.
Определящ елемент на тази система е кадровата политика на библиотечния
мениджмънт, която трябва да се ориентира към търсене на подходящи специалисти или
осигуряване на подготовката, преквалификацията и повишаването на професионалната
квалификация на наличните кадри, за да гарантира успешната трансформация на
библиотеките и ефективността на тяхното функциониране в променящото се общество.
В дисертационния труд кариерното развитие се представя и оценява като важно
условие за привличане на качествени и подготвени специалисти, необходими за
технологичната и организационната промяна, за издигане на имиджа на библиотеката,
за повишаването на обществения статут и престиж на професията.
Настоящото изследване извежда моделни насоки за целенасочено и ефективно
прилагане на кариерното развитие на библиотечния персонал като фактор за успешното
развитие на библиотечните организации в съвременното общество. Изследването търси
постижение преди

всичко във формулирането на проблемната ситуация;

припознаването

кариерното

на

развитие

като

двигател

за

просперитета

в
на

библиотечната организация и като мотивиращ фактор за библиотечния персонал. Наред
с това се осмисля ролята на новите професионални компетентности, изисквани от
библиотекаря в динамичната среда на ИО, които се въвеждат в критериите за оценка на
трудовото представяне и предпоставят успешната кариера в съвременните библиотеки.
Ограничения на изследването
Темата на дисертационния труд има аспекти, които се изследват в други научни
дисциплини – психология, социология, демография. Те не биха могли да намерят
професионално отражение в настоящото изследване, макар че имат пряка връзка с
проблематиката на кариерното развитие на персонала. Трудовото представяне на
библиотекарите вече е предмет на изследвания по отношение на психологическите
нагласи и обособяването на определени типове реакции. Има реализирани проучвания,
които извеждат на преден план демографските фактори и тяхното въздействие върху
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качеството на човешките ресурси в библиотеките. Тези страни на проблематиката,
обхващаща кариерното развитие на персонала, могат да бъдат обект на самостоятелно
професионално проучване и анализ в рамките на поведенческите, демографските и
други науки и изискват специални професионални компетентности.
Темата на дисертацията не предполага пълен преглед на УЧР в библиотеката. Но
управлението на кариерата като елемент на кадровата политика е част от библиотечния
мениджмънт, от който зависи статуса на всеки служител и се определят възможните
позиции на неговото пребиваване в организацията. Политиките, прилагани в сферата на
УЧР формират средата и създават предпоставките, които определят мястото и
значението на кариерното развитие на персонала в библиотеката. Принципите и
подходите в тази част на управленската дейност имат пряко отношение към кариерното
развитие на библиотечните кадри и в този аспект те са засегнати в настоящия
дисертационен труд. Не се разглеждат политиките по УЧР в библиотеката като цяло, но
се открояват тези управленски механизми, които формират и влияят върху средата по
отношение на възможностите за развитие на кариера.
Предмет на настоящия дисертационен труд няма да бъде пълното описание на
кариерното развитие на кадрите в библиотеките на западното и американското
общество, защото мястото и завоюваната роля на библиотеките във водещите страни е
различна от ситуацията в България. Представят се ефективни подходи и намерени
устойчиви решения, които биха могли да влязат във формулата на един или друг
успешен модел, приложим за българските библиотеки.
В

настоящото

проучване

не

се

разглежда

като

самостоятелен

обект

продължаващата професионална квалификация, но тя е много важен фактор и базово
основание в управлението на кариерата. ИО е детерминирано от динамично променяща
се информационно-комуникационна среда и приоритет на високо квалифицирани
човешки ресурси. Непрекъснатото повишаване и актуализиране на професионалните
знания и умения се налага като водещо изискване в моделите за кариерно развитие на
библиотечния персонал. Дисертационният труд дава аргументи за въвеждането на
продължаващата професионална квалификация в механизмите за планиране и
реализация на кариерата на библиотечните специалисти.
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Структура и съдържание на дисертационния труд
Структура на труда
Настоящото изследване е с обем 362 с. и е структурирано в увод, три глави и
заключение. В края има две приложения и списък на използваната литература.
Приложенията съдържат две анкетни карти, използвани при провеждането на две
проучвания за целите на дисертационния труд. Списъкът на използваната литература
включва 139 източници: 76 от тях са на български език, литературата на руски език
съдържа 17 източника, 46 източника са на английски език. Авторът на дисертационния
труд има 7 публикации по темата, 3 непубликувани доклади, изнесени на научни
конференции и 1 служебна разработка. Направените в изследването анализи,
обобщения и изводи са подкрепени и онагледени с 26 таблици и 71 фигури.
Оформянето на текста се определя от съдържанието на работата, спецификата на
проблематиката и изискванията към представянето на научни трудове. Представени са
теоретично промените в обществената среда, въздействието на ИО / ИМО върху
библиотечната институция и на тяхната основа се разглежда новото място и значение
на кариерното развитие на библиотечния персонал. Предлага се описание на моделни
елементи и подходи за кариерното развитие на библиотечния персонал. Библиотечният
сектор в България все още не е достигнал нужната политическа и икономическа
устойчивост, библиотеките и библиотечната професия – необходимия обществен
престиж и статут, за да се обсъждат модели за кариерното развитие на персонала.
Съдържание на труда
В увода

е направено въведение

в темата на дисертационния труд.

Аргументирана е нейната дисертабилност, актуалност и значение за оптимизирането на
текущите трансформации в библиотеките. Очертана е рамката на разглежданата
проблематика, формулирани са основните цели и задачи на изследването. Представени
са използваният научен инструментариум – приложените общонаучни и частнонаучни
методи, специалната методология на направените проучвания. Описана е структурата и
обема на научния труд.
Темата за кариерното развитие в трудовия живот на хората става актуална в
условията на ИО и се разгръща в различни аспекти. Те се изучават от специални научни
области – социология, психология, организационно поведение, организационна
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комуникация и в рамките на самостоятелна научна дисциплина Управление на
човешките ресурси (УЧР).
Кариерното развитие на персонала в библиотеките, в контекста на протичащата
в тях трансформация, на фона на посочените промени на обществената парадигма става
все по-интересна, неотложна, предизвикателна и сложна задача. Тя изисква теоретично
осмисляне, предпоставя необходимост от многоаспектно и многопластово разглеждане.
Темата се очертава като проблемна ситуация, която се нуждае от модерни практически
подходи и решения. Новото място на кариерата в библиотеките предполага въвеждане
на обмислени модели за успешното й практическо позициониране и ефективно
въздействие върху стратегическото развитие на библиотеката.
Подготовката на библиотечните специалисти за изпълнението на служебните
отговорности, тяхното трудово представяне в променената и променяща се работна
среда предполага формирането на нови компетентности. Те се осигуряват чрез пълно
или частично реформиране на образователните програми, в които се залага качествено
ново професионално знание и изграждане на съвременни умения. Динамичната външна
среда изисква адекватни реакции на библиотечната институция и непрекъснато
актуализиране на професионалната подготовка на персонала. Устойчивостта в
качествените характеристики на човешкия ресурс се стимулира и поддържа от
добронамерена работна обстановка, създадена в организацията, където се упражнява
трудовата дейност. Тази подкрепяща работна и колегиална среда насърчава
продължаващата професионална квалификация, самообразованието и самообучението,
както и други различни форми на постоянно професионално и личностно изграждане;
съдейства и приема положително кариерното развитие. Наличието на посочените
условия показва достигната зрялост на библиотечната организация и е показател за
нейната адаптация към постмодерния свят.
Първа глава – ВЪВЕДЕНИЕ В КОНЦЕПТУАЛНИТЕ ОСНОВИ НА
КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ, е посветена на терминологичното навлизане в темата и
представянето на нейното присъствие в научната област. Обзорът на литературата
разкрива теоретичното осмисляне на темата и достъпните публикувани материали,
обобщаващи добрата практика в елементите и аспектите на проблематиката.
Източниците са групирани по приетата логика на изследване на проблема: от общото
към частното. Въведените в дисертационния труд термини са обяснени с оглед на
приетото в науката значение и според вложения смисъл при изследването на
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конкретните предмети, обекти и отношения. В първата глава са представени ключови
понятия и тематични акценти, с които се борави в рамките на изследването.
Съвременните научни постановки в областта на изучаването на организацията –
организационното развитие, организационното поведение и организационната
комуникация

имат

определящо

значение

за

изграждането

на

адекватна

организационна култура и подкрепяща организационна среда по отношение на
кариерата в организацията. В този смисъл въвеждането и осмислянето на обекта
библиотека като библиотечна организация създава предпоставките за адекватно
позициониране на проблематиката за кариера в библиотечната сфера спрямо
съвременната организационна наука и практика. В настоящия дисертационен труд
библиотеката се приема като съвременна организация и така влиза в рамките на
анализите, изводите и изразените становища по разглежданата проблематика,
направени в контекста на организационната наука. От тази гледна точка, във всеки един
момент библиотечният мениджмънт следва да има ясна представа за приоритетите на
организацията, както и за нуждите от ресурси за изпълнението на планираните
дейности и предвидените промени. С предстоящите функции и задачи се обвързва и
планирането на кариерите в библиотеката. Постигнатите професионални знания и
умения, полезни и адекватни на нуждите на организацията, са реалните предпоставки
за професионално израстване и реализацията на кариера.
Умението да се представят личните планове за кариерно развитие пред повисшестоящите в йерархията и пред колегите от хоризонталните равнища на
организацията са част от организационната култура на служителя и неговото адекватно
организационно поведение. Ефективната професионална комуникация е функция на
организационната комуникация, която е насочена към съпоставка и сближаване на
интересите на библиотечната организация и на личностите, работещи в нея. Тя
предполага промяна в мисленето и се изисква, както от страна на библиотечните
специалисти, така и от страна на библиотечния мениджмънт по отношение на
управлението и развитието на човешкия капитал, с който разполага или който ще
трябва да намери и привлече за функционирането и / или осъществяването на
промените в организацията.
Участието на служителя в организационния живот и в процесите на промяна
зависят от неговото място в структурата на организацията, която, според Дж.
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Донъли, е „формално дефинирана рамка от взаимоотношения на власт и задължения.“6
Структурата на библиотечната организация очертава вертикалните и хоризонтални
нива на работните места в библиотеката, технологичните и организационни връзки в
библиотечните дейности и процеси. Длъжностната характеристика на всяко работно
място, в предварително зададена и приета структура на документа, отразява
изискваната квалификация и необходимите лични качества за извършването на
конкретните дейности и отговорности. Ако има недостиг на необходими умения,
вариантите са два: или се търси служител с нужната експертиза (вътрешен или външен
за организацията), или наличният кандидат заема временно мястото с условие да
попълни пропуските в най-кратко време. Реалното кариерно развитие зависи от още
много други фактори: формалните и неформалните отношения, управленския стил,
капацитета и качествата на останалите членове на персонала.
Изследването се фокусира върху зададените от една нова обществена среда
възможности за промяна на статуса на библиотечните служители в библиотечната
организация. Тази промяна може да бъде резултат от комплексното действие на редица
фактори, сред които се дава приоритет на представянето на служителите при
изпълнението на трудовите им функции.
Кариерното развитие и условията за неговата реализация в рамките на
библиотечния сектор имат пряко отношение към мястото на професионализма и
неговата определяща тежест в кариерата.

В дисертационния труд се представят

дефиниции на основните понятия в темата за професията, професионализма,
професионалната квалификация и се осветляват връзки и влияния, които са свързани с
трудовите изяви и кариерно движение на хората в библиотечната сфера.
Мястото на професионалната квалификация в темата за кариерното развитие е
неоспоримо. Развитието на кариерата и служебното придвижване се обвързва с
участието на служителя в продължаващото професионално образование и с
повишаването на неговата ефективност като очакван резултат. Така, от една страна се
поощрява и стимулира професионалното развитие, непрекъснатото добавяне и
актуализиране на знания и умения, а, от друга, то се превръща в ефективен мотив за
израстване в кариерата.
Постоянното преструктуриране на съвременните организации, непрекъснатото
увеличаване на нестандартните форми за наемане на работа и редица други
6

Видове организационни структури. В: Лекции по финанси [онлайн]. [Прегледан на 19.07.2013]. Достъпно от
http://www.bg-finansi.info/oupravlenie10.html, с.1
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обстоятелства са показатели за процес на масивна промяна. Това предполага
възможност кандидатите за дадена вакантна длъжност да предлагат различни умения и
компетентности, независимо, че са заемали до момента длъжности с определено
наименование.

В

съвременната

работна

среда

динамиката

и

постоянните

организационни промени обуславят влизането на служителите в една или друга роля.
Трудовите процеси стват все по-зависими и наситени с електронни компоненти. Тези
съществени промени извеждат на по-предни позиции способностите на индивидите да
се представят, за да получат най-адекватната позиция за трудова реализация.7 По
силата на това, че кариерното развитие се основава на трудовото представяне, в
дисертационния труд се отделя внимание на неговата оценка и се търси мястото на
кариерното развитие в подсистемите на управлението на персонала и науката за
ефективното управление. В тази оценка се съсредоточава съдържание с голяма тежест и
решаващо значение за перспективите на служителя в трудовия процес. Оценката се
превръща във възлов елемент, който събира качествата на всеки участник в системата
на УЧР и отразява отношенията в рамките на организацията.
Определението на кариера предполага идеята за професия, избрана като
средство за напредък през целия активен трудов живот. Промените в света на трудовата
дейност през последните 40 години променят и смисъла, и значението на кариерата.
Обичайното разбиране за кариера преди ИО се свързва с наличието на сигурна заетост
в една организация за цял живот. Но сега хората говорят за кариерата си като набор от
различни позиции, които са заемали. Ключовото разграничение се състои в това дали
промяната на заеманите работни места е резултат от повишаване на знанията и
уменията на личността или трябва да се правят едни и същи неща в различни ситуации.
Повишаването на знанията и уменията възниква не само при напредване във
вертикална посока. Понятието „кариера“ в предишния статичен период е натоварено с
известна ретроспективна нагласа, защото хората са склонни да го използват преди
всичко, за да погледнат предишните си достижения, а не толкова като средство да
получат позицията, на която искат да бъдат.
Управлението на кариерата се определя като подсистема от управлението и
развитието на човешкия капитал в организациите. В постмодерното общество
личността също поема отговорност за своето кариерно развитие. При търсенето на
работа информацията за възможности за кариера в конкретната организация са
7

Владимирова, Катя. Стратегическо управление на човешките ресурси – теория и практика. София, Издат. на
НБУ, 2009, с. 335
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определящи за избора. Системите и процесите, чрез които функционира управлението
на кариерата представят нови схващания относно връзките между индивида и
организацията.

Очертават

се

нови

подходи,

базирани

на

съгласуване

на

организационните и индивидуалните цели за развитие. Достигането на подходящи
умения и способности е резултат от инвестициите, които организацията е готова да
направи в професионалното развитие на хората. Но всяко надграждане на знания и
умения повишава възможностите и очакванията за възвръщане на инвестициите.
Библиотеката днес, като съвременна институция, трябва постоянно да полага
целенасочени грижи за качеството и ефективността на библиотечните дейности,
продукти и услуги, за професионалното израстване на библиотечния персонал. УЧР се
превръща във важна част от модерния библиотечен мениджмънт и водещ фактор за
успешното осъществяване на технологичната и организационната трансформация, през
която преминават

библиотеките в ИО. Прегледът на концепциите за бъдещето на

библиотеките очертава качествата и способностите, знанията и уменията, които
придобиват водещо значение в епохата на ИО и влизат в обхвата на професионалната
квалификация и професионалното поведение на библиотекарите. Нови професионални
знания и умения, култивирани нови лични качества и ключови комптентности се
добавят към показателите, включени в процедурите за оценка на трудовото представяне
на библиотечните служители. От степента на тяхното овладяване и прилагане зависи
реалното

кариерно

развитие

на

служителите.

А

общественият

престиж

на

библиотечната институция и на библиотечната професия определят тежестта и
привлекателността на библиотечната кариера за младите и способните хора, за
задържането на кадърните и подготвените специалисти.
Независимо от насищането на библиотечното пространство с технически
средства,

компютърни

конфигурации,

уеб

приложения,

от

включването

на

библиотечните институции в мрежовото общество за споделяне на ресурси, от
скоростния информационен обмен и комуникации, човешкият фактор не е загубил
своята водеща роля и участие като основен двигател за ефективност. Именно човекът
се явява безусловно необходим елемент в процесите на трансформация, защото хората
носят енергията на институциите и осъществяват прогреса и промяната в тяхното
съществуване.
Променен по своята същност е библиотечният труд. Това намира отражение
върху характеристиките на работните места в съвременната библиотека, внася
множество нови елементи и различно съдържание в длъжностните характеристики.
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Информационно-технологичните

промени

изискват

преобразования

в

организационната структура и в библиотечната технология. Те от своя страна
предизвикват въвеждане на нови подходи в кадровата политика, свързани и с
разнообразие от кариерни пътеки за библиотечния персонал. В рамките на
съвременната библиотечна професия има динамика, има предизвикателства и
достатъчно привлекателни възможности за личностна реализация, която включва и
реалното удовлетворяване на кариерните стремежи.
Библиотекарят вече работи в силно конкурентна среда. Общественото признание
не се печели лесно. За да го получи, библиотекарят трябва ежедневно да се доказва с
качествено свършената работа. В контекста на ИО това изисква добра подготовка в
областта на новите технологии, намиращи все по-широко място в библиотеките.
Иновативните идеи и модернизирането са императивни условия библиотеката да бъде
забелязана, а библиотечната професия – оценена по-високо. Степента на съответствие
на подготвените за ползвателите продукти и услуги на техните нужди и очаквания дава
оценката за ефективността на институцията и влияе върху честотата на търсене и
ползване на библиотеките.
Позиционирани в основата на предпоставките за кариерното развитие,
професионализмът и професионалното самосъзнание осигуряват поставянето на найподходящите

хора

на

съответните

места

в

организационната

структура

на

библиотеката. Организационната промяна се нуждае от хора, подготвени да я
аргументират, да я приемат и одобрят, както и да я осъществят. Тогава резултатите от
промяната са успешно насочени към набелязаните цели на организацията.
Организационната култура, изградена в библиотеката е от голямо значение за
всички категории персонал. Тя определя отношението към кариерата – своята и на
членовете на колегията. Прозрачните процедури и ясните критерии за кариерно
израстване в рамките на организацията изграждат позитивни нагласи у служителите.
Това от своя страна внася ново качество в библиотечната организация и работи за
нейната зрялост.
Управлението на промяната в библиотечната организация обхваща основно
процесите по преструктурирането на персонала във връзка с постоянното технологично
обновление и организационна промяна на библиотечната структура, прилагането на
нови подходи за набирането на персонал с необходимите качества и нужната
експертиза, задържането на подготвените и ефективните служители, качественото
развитие на специалистите и процедурите по кариерното им развитие.
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Втора

глава

–

СЪВРЕМЕННО

СЪСТОЯНИЕ

НА

КАРИЕРНОТО

РАЗВИТИЕ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ПЕРСОНАЛ В БЪЛГАРИЯ. (РЕЗУЛТАТИ ОТ
АНКЕТНИ

ПРОУЧВАНИЯ,

ПРОВЕДЕНИ

ПРЕЗ

2012-2014),

представя съвременното

състояние на библиотечния персонал в България. Логиката на общото изложение
следва развитието на нагласите, стремежите и разбиранията за кариера. На основата на
проведено анкетно проучване сред млади хора, обучаващи се по специалността в три от
висшите училища на България са представени очакванията им и перспективата за
кариера в библиотеките, която те имат в етапа на пред-кариера. Анкетирани са
студенти от три висши учебни заведения, които подготвят специалисти за
библиотечния сектор: Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Философски
факултет, Катедра по библиотекознание, информационни науки и културна политика
(БИНКП),

специалност

библиотекознание

и

Библиотечно-информационни
информационни

технологии

науки;

Университета

(УниБИТ),

Факултет

по
по

библиотекознание и културно наследство, Катедра Библиотечни науки, специалност
Библиотекознание и библиография и

Великотърновския университет, катедра

Книгоиздаване и библиотечно-информационни дейности, специалност Библиотечноинформационни дейности. В еднакви за трите висши учебни заведения групи са
обособени подгрупи по зададените в анкетата въпроси и според закодираните в
получените отговори нагласи. Резултатите, получени от проведените анкетни
проучвания в трите учебни заведения са разгледани поотделно, за да се проследи дали
и каква разлика има в нагласите на студентите. В трите множества са обособени
формализирани групи по форма и курс на обучение, за да се установи и открои
евентуално израстване в разбирането на професията и отношението към нея в процеса
на обучение. Част от студентите, обучаващи се в задочна форма вече работят в
библиотеки. От техните анкети се очаква да бъде косвено или директно формулирано
мнение за съответствието на обучението им с реалните условия. Целта е да се очертаят
разбирането за кариерно развитие изобщо и очакванията за кариера в библиотеките. В
посочените обособени групи се оформят малки подгрупи, изразяващи еднакви или
близки по съдържание позиции. Използваните аргументи, където има отбелязани
такива, са съпоставени с отговорите на аналогични въпроси от страна на практикуващи
специалисти и са потърсени съответствия и разминавания.
Въпросите, включени в анкетата са насочени към извличането на информация,
която студентите са в състояние да дадат в настоящия момент относно мотивацията си
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за избор на тази специалност, както и относно очакванията им за професионално и
кариерно развитие, за нагласите и представите им за професията и тяхната бъдеща
реализация в нейните граници. Кратката анкета съдържа 5 въпроса, зададени в
определена логическа последователност. Част от отговорите на всеки въпрос крият
потенциална възможност да застъпват или да поясняват отговорите на друг от
въпросите с цел проверка на искреността на анкетираните и изясняване доколко
младите хора правят разлика между професионално и кариерно развитие, доколко са
наясно с мотивите си за направения избор.
Студентите на СУ са попълнили общо 76 анкети, както следва:
І курс, редовна форма на обучение – 17 анкетирани ( 22,4%), от които 13 жени и 4
мъже;
І курс, задочна форма на обучение – 3 (3,9%) жени;
ІІ курс, редовна форма на обучение – 3 анкетирани (3,9%), от които 2 са жени и 1 –
мъж;
ІІ курс, задочна форма на обучение – 2 ( 2,6%) жени;
ІІІ курс, редовна форма на обучение – 14 анкетирани (18,4%), от които 12 – жени и 2 –
мъже;
ІV курс, редовна форма на обучение – 17 анкетирани (22,4%), всички са жени;
20 от анкетираните ( 26,3%) – 13 жени и 7 мъже не са уточнили в кой курс се обучават.
От тях редовна форма на обучение са 10 жени и 3 мъже, задочна форма на обучение са
3 жени и 4 мъже.
Жените са общо 62 (81,6%), а мъжете – 14 (18,4%).
В УниБИТ анкетите са попълнени от 42 студенти, разпределени както следва:
ІІ курс, редовна форма на обучение – 13 анкетирани (31%), от които 10 са жени и 3
мъже;
ІІ курс, задочна форма на обучение – 15 (36%) анкетирани, от които 14 жени и 1 мъж;
ІІІ курс, редовна форма на обучение – 6 (14%) жени;
ІІІ курс, задочна форма на обучение – 8 (19%) анкетирани, от които 7 жени и 1 мъж.
Жените общо са 37 (88%), а мъжете – 5 (12%).
Във Великотърновския университет анкети са попълнили 21 студенти:
І курс, редовна форма на обучение – 11 (52%), от които 8 жени и 3 мъже;
ІІІ курс, редовна форма на обучение – 4 (19%), от които 3 жени и 1 мъж;
ІV курс, редовна форма на обучение – 5 (24%), от които 4 жени и 1 мъж.
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1 (5 %) анкетиран студент не е посочил курс на обучение – жена, редовна форма на
обучение.
Жените общо са 16 (76%), а мъжете – 5 (24%).
Респондентите от Великотърновския университет са критично малък брой и не
са представителна извадка. Но резултатите от техните анкети обогатяват общата
картина на нагласите и поради тази причина са включени в направения анализ.
Съставът на групите и в трите висши учебни заведения потвърждава
категорично продължаващото и днес феминизиране на професията в България.
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Таблица 1. Респондентите по висше училище, курс, пол и форма на обучение
І курс

Групи
ВУЗ

ІІ курс

ІІІ курс

ІV курс

М

М*

Ж*

М

Ж

М

Ж

4

13

1

2

2

12

Неуточнен
курс

Ж

М

Ж

17

3

10

4

3

Р**
Софийски университет
СУ (76)

64
З**

3

12
Университета по

Р

библиотекознание и

19

2

3

10

1

14

6

информационни
технологии (УниБИТ)

З

(42)

23

Великотърновския

Р

университет (ВТУ) (21)

21

Общо

139

3

8

7

24

1

7

1

3

1

4

4

28

1

21

1

Р
104
З

5

28

7

14

35

* М – мъже; Ж – жени
** Р – редовна форма на обучение; З – задочна форма на обучение
Движението от положителния към отрицателния полюс на отговорите,
респективно на нагласите, очертава групи от анкетираните, базирани на различни
основания: по съдържание на отговорите, по курсове, в зависимост от формата на
обучение и пола на анкетираните. Подобна логика на анализа позволява да се провери
проявяването на различни аспекти и степени на положителните и отрицателните
отговори, да се потърси съотношение между нагласите в различните курсове,
влиянието на пола и на различния тип мислене у мъжете и жените, породени от
отредените им роли в живота. Няма пълно съответствие в анкетите между отговорите
на всички 5 въпроса. Тази констатация не позволява да бъдат обособени групи, в които
се включват анкетите като цяло. Разделянето на анкетираните става според степента на
заявената нагласа в отговорите и е направено по всеки от въпросите поотдело, тъй като
според отговорите на различните въпроси един и същи анкетиран попада в различни
групи.
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За да бъдат систематизирани дадените в свободен текст отговори на студентите
от СУ и на студентите от УниБИТ, които съставляват големи множества от съответно
76 и 42 респонденти е разработена специална методика от автора на дисертационния
труд, следваща принципите и моделите на социологическите изследвания.
След обстойно запознаване с всички предоставени анкети са обособени шест
степени, всяка от които отговаря на определено ниво на проявление според три
критерии: оценка на нагласата към професията; адекватност на отговорите на
поставените въпроси; място на отговорите върху скалата между положително и
отрицателно отношение. Според количеството на събраните попълнени анкети и
тяхното съдържание са избрани две положителни и две отрицателни степени, в които
могат да се отразят достатъчно адекватно получените отговори. Две са неутралните
степени: 3-та и 6-та. Степените са отбелязани с арабски цифри, за да се открояват от
отбелязването на курсовете. 3-та степен е първото ниво на неутрална позиция, която
логично стои след положителните нагласи, защото е преходна между положителното и
отрицателното отношение. Докато 6-та степен е обозначена като втора неутрална
позиция и стои в края на скалата, след отрицателните отговори. Нейното съдържание
изразява незаинтересованост и даже липса на отношение.
Причисляването на отговорите в една или друга група е условно и безспорно
носи субективен характер, тъй като отразява усета и преценката на автора на
дисертационния труд към изчетените и анализирани анкети. Но предложената
шестстепенна скала с избраните три показателя и приложения еднакъв подход при
анализа, извършен от един и същи човек, компенсира в известна степен възможните
отклонения от реално вложеното от анкетираните съдържание.
В същата глава са описани и анализирани резултатите от направеното анкетно
проучване на състоянието на кариерното развитие на персонала в българските
библиотеки. Разглеждат се аспектите, които формират нагласите; факторите, които
определят условията; тенденциите, които предоставят или не разкриват перспектива в
тази посока. Анализът на резултатите от събраните мнения в проведеното анкетно
проучване сред практикуващите библиотечни специалисти очертава няколко изводи:
 Самооценката е в посока на демонстрирано отговорно отношение към
служебните задължения.
 Все още в практиката няма утвърдени ясни и точни критерии в процесите на
управление на кариерното развитие.
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 Изказва се критично отношение относно административните постове в
организацията, като същевременно се подчертава, че те би трябвало да се
свързват със „сериозно професионално развитие и поемане на отговорност“.
 Проявява се желание и нужда от реални стимули, но съществуващата
ситуация не позволява прилагането на такива.
 Намалява се съставът на служителите в отраслови библиотеки и те остават
даже без ИТ специалисти. Подобна ситуация предполага мерки по допълване
на капацитета по ИКТ на наличния персонал, който да поеме адекватно
изпълнението на задачите в днешния ден.
 Важно е работещите в библиотеките да получават по-високи заплати,
адекватни на „високо интелектуалната работа“ (оценка на анкетирани), която
се извършва там. Но това не е достатъчно. Библиотечната професионална
общност ратува за достойно признаване на техния труд – богат по
съдържание и разнообразен по характер, свързан със знание и информация,
най-вече изключително полезен за обществото, за всички обществени групи и
прослойки. Библиотекарите имат съзнанието за това, но нямат подкрепа с
други стимули – морални и материални, т.е. официално признание.
Възможностите за кариерно развитие в библиотеките попадат сред темите, които
се коментират с особен песимизъм. Тази нагласа идва главно от ниския обществен
статут на библиотечната професия в обществото и обидно ниските трудови
възнаграждения в сектора като цяло. Именно това са причините за ниското
самочувствие на служителите и недооценяването на по-високите позиции в
библиотечната

организация.

Съпоставката

с

други

сектори

на

обществено-

икономическия живот показва, че даже заемането на ръководни длъжности в
библиотечните институции не се възприема равнопоставено на останалите сектори от
самите библиотечни специалисти.
Коментарите, изводите и анализите на отговорите към всеки въпрос от разделите
на разработената специално за проучването анкета се онагледяват богато от 26 таблици,
22 фигури към тях и от 49 самостоятелни фигури.
Трета глава – ПРЕДПОСТАВКИ ЗА МОДЕЛИ НА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ
НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ПЕРСОНАЛ В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО,
обхваща моделните елементи за кариерно развитие на библиотечния персонал.
Представени са подходи и добри практики от проучения опит на страните по света.
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Проследява се въздействието на новата обществена парадигма върху кадровите
политики в библиотеките и предприетите мерки в отговор на предизвикателствата.
Наред с представянето на сегашното състояние на кариерното развитие са изведени
принципите и опорните точки на възможните моделни елементи, онагледени в 7
фигури. Те могат да създадат реални предпоставки за изграждане на предварително
планирана кариера на библиотечния персонал, обвързваща личните планове и кариерни
стремежи с целите на организацията.
Моделните подходи и насоки за кариерно развитие на библиотечния персонал в
контекста на ИМО могат адекватно да се интерпретират в рамките на:
 Промяната на обществената парадигма и проекцията й върху развитието на човешките
ресурси.
 Въздействието на ИО / ИМО върху библиотеките, на неговите основни характеристики и на
изискванията към кадрите.
 Съвременните тенденции и подходи в управлението на кариерното развитие на човешките
ресурси в организацията и добрите практики в библиотеките по света.
 Традициите в българския библиотечен сектор, българската библиотечна инфраструктура,
категоризацията на библиотеките по видове и във видовете – по обособени групи според
структурата, кадровото осигуряване на дейностите и сегашното състояние на кариерното
развитие в библиотеките. (Фиг.1)
Фиг. 1 Моделна рамка на кариерното развитие на библиотечния персонал
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Съвременното състояние на кариерата в библиотеките има определящо
значение, доколкото възможностите за качествен скок са финансово, кадрово и
организационно лимитирани и трябва да станат поетапно.
Кариерното развитие на библиотечния персонал не се извършва откъснато от
другите сектори на социално-икономическия живот. Напротив, то е зависимо и силно
повлияно от общите тенденции в общественото развитие на страната. Теоретичните
схващания насочват практиката в посока на развитие, която задава реални възможности
за нарастване на тежестта на кариерното развитие като фактор в управлението на
технологичната и организационната промяна на библиотеките. Постигането на
съвременни стандарти за кариерно развитие в библиотечния сектор е обвързано с
отразяване на новите тенденции в кадровите политики на всички управленски нива.
Тази важна особеност лесно може да се илюстрира с готовността на нормативната база
на страната да реагира адекватно и да гарантира процесите на промяната. Например,
наличието на детайлно разработени документи в областта на човешките ресурси,
наличието

на

нормативни

рамки

на

атестационния

процес

в

българското

законодателство дават възможност за разработването на успешен пилотен проект в
Националната библиотека за атестационната процедура на персонала. Той служи като
пример и за препоръките на библиотечната асоциация към всички останали библитеки
да изготвят подобни документи.
Изработването на модел за кариерното развитие в библиотечния сектор изисква
да се вземат предвид въздействащите фактори на външната среда. Вътрешната
библиотечна среда задава спецификата и съдържанието на елементите в моделните
проекти. За да бъдат съставни части на моделна схема тези елементи следва да
определят качествено специфичната библиотечна сфера и да бъдат разпознаваеми
относно всички структури, съставляващи областта на дейност.
Създаването на модели за кариерно развитие в библиотечната сфера се нуждае
от определянето на принципната основа, върху която те могат да станат успешно
работещи. В контекста на характеристиките, изискванията и въздействията на ИО
безусловните критерии за кариерно израстване в библиотеките са заложени в следните
групи опорни фактори:
 Социални:
o

Обществен статут / престиж на професията.

o

Институционален престиж на библиотеката.
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o

Оценка на общността за качеството на услугите и обслужването в
конкретната библиотека.

o

Степента и изходите на въздействие на библиотечния персонал върху
външната среда.

 Организационни:
o Степен на развитие на организационната култура и мястото на
кариерното развитие в организационните ценности.
o Избраният стил на управление от библиотечния мениджмънт и подходите
към кариерното развитие на персонала.
o Характеристиките на организационната среда и тяхното подкрепящо
въздействие по отношение на кариерното развитие на персонала.
o Системите за набиране на служители, за професионално развитие на
персонала и мониторинг на състоянието и качеството на персонала,
оценени спрямо нужните за изпълнение на стратегическите планове и
цели на организацията.
o Управлението на кариерното развитие на служителите – документи,
процедури, отговорни фактори и служители; планиране, мониторинг и
осигуряване на добронамерена среда.
 Професионални:
o Мониторинг, надграждане и оценка на капацитета на персонала; на
степента на владеене на съвременни знания и умения от служителите.
o Наличие на добра практика и иновативни услуги и дейности в
библиотеката.
o Програма за продължаваща професионална квалификация – системност,
обхванатост на персонала, актуализиране, участие във външни форми на
обучение.
 Персонални
o Ниво на компетентност, формирано от:


Образователно-квалификационна степен, получена в рамките на
формалната образователна система.



Надграждащо обучение, получено в системата на продължаваща
професионална

квалификация

–

системност

на

участието

в

обученията, обвързаност на обученията с конкретните служебни
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дейности, ефективност на трудовото представяне, получена в
резултат на обученията.


Постоянно професионално и личностно развитие на базата на
непрекъснато самообразование и самоусъвършенстване.

o

Лични качества – налични или придобити:


Работа в екип;



Комуникативна култура (комуникационни умения);



Умения за работа с хора;



Качества, изисквани и ценени в етичния кодекс на библиотекаря, в
нравствената скала на библиотечното общуване и утвърдени от
общите човешки ценности в приетите разбирания на обществената
среда за морал и почтеност;



Принадлежност към групата на „талантите“. (Фиг.2)

Фиг. 2 Опорни фактори за създаването на критерии за кариерно развитие
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Традициите в библиотечния сектор на страната поставят моделите за кариерното
развитие на

библиотечния персонал в контекста на ИО пред няколко много

съществени предизвикателства:
 Необходимост от създаването на професионални стандарти, които да създадат
единната основа за категоризиране на качеството на професионалната
дейност в българските библиотеки.
 Създаване на равнопоставеност на библиотечния персонал от различните
видове библиотеки за кариерно развитие, базирано на общи и ясно откроени
професионално значими критерии.
 Съответствие на критериите за кариерно развитие на положените от
служителите усилия за професионално развитие, на сложността и качеството
на техния труд, на изискванията на ИО към компетентностите на
библиотечните специалисти. (Фиг. 3)
Фиг. 3 Отношение на кариерното развитие към качеството
на професионалната библиотечна дейност

Отговорните фактори за въвеждането на работещи модели на кариерното
развитие на библиотечния персонал в контекста на ИО са:
 Ръководните административни органи, на които библиотеките са подчинени
на ниво
o

Национално
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o

Регионално

o

Институционално

 Професионалната организация – Българската библиотечно-информационна
асоциация
 Службите и служителите, отговорни за УЧР в библиотеките. (Фиг. 4)
Фиг. 4 Отговорни фактори за създаването и въвеждането на модели за кариерно развитие

На административно ниво отговорностите включват създаването и прилагането
на съвременна и адекватна нормативна база – политически модел (по Ю. Савова),
подкрепящ принципите и критериите за кариерно развитие на библиотечния персонал в
условията и в контекста на ИО.
На професионално равнище професионалната организация поема и носи
обединяващи гилдията отговорности. По отношение на кариерното развитие
библиотечната асоциация има потенциала и правата да препоръча професионалните
стандарти за нивата на компетентност и реципрочните категории на кариерно развитие
на библиотечния персонал.
Качеството на библиотечните специалисти подлежи на своя собствена
категоризация, съобразно изложената по-горе в раздела систематизация на опорните
фактори и безусловните критерии за кариерно израстване.
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Представеният подход предполага свобода на всеки желаещ да работи в
библиотека на избрана от него позиция да направи необходимите инвестиции и да
вложи съответните усилия за постигането на изисквано за съответното работно място в
определената категория библиотека ниво на компетентност.
Обвързването на системата за формално образование по библиотечните
специалности със системата за продължаваща професионална квалификация разкрива
широки и стойностни възможности за корелация на кариерното израстване с постоянно
надграждане и актуализиране на професионалните знания и умения. Това е найважното условие и най-същностната предпоставка за професионално развитие и
кариерно израстване, повлияна от характеристиките на ИО.
Библиотечният мениджмънт на всяка конкретна библиотека е изправен пред
необходимостта да направи подходящия избор за прилаганите стил на управление и
кадрови политики, в които да включи като съществен фактор кариерното развитие на
персонала.
Аналогично стоят изискванията по отношение на политиката на местната власт
и на административните органи на организациите, които имат в структурата си
библиотека. В случаите, когато тази библиотека има разгърнат щат и се управлява
относително самостоятелно, посочените изисквания за самостоятелните библиотеки
остават в сила при отстояването на условията за кариерно развитие на персонала.
В рамките на отделната библиотечна организация прилагането на модел за
кариерно развитие на персонала е зависимо от библиотечния мениджмънт, от
наличието на система за набиране на служители, от приетите и прилаганите процедури
за оценка на трудовото представяне (атестацията), от достигнатата от организацията
зрялост на организационна култура и от нивата на компетентност на персонала в
професионалните категории.
Успешната съвременна библиотека, особено в условията на ИО, поддържа
програма за продължаваща квалификация на своя персонал. Всеки от служителите в
нея има пълно досие, с детайлно описание на неговата подготовка и трудов път до
момента. В длъжностната характеристика се посочват ясно и еднозначно разбираемо
задълженията и отговорностите на съответния служител. Библиотечният мениджмънт
организира постоянно наблюдение върху състоянието на ресурсите, необходими за
плановите и стратегическите задачи. На основа на този мониторинг във всеки момент
могат да се направят изводи в какво състояние е тяхното съответствие на нуждите и да
се актуализират програмите и дейностите за развитието на човешките ресурси.
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Общото в моделите за кариерно развитие на библиотечния персонал в
българските библиотеки се съдържа в принципите и в подходите; в изработените
критерии за отделните съставни елементи. Спецификата зависи и се определя от
характеристиките на конкретната библиотека, според изведените групи и критерии за
категоризация на библиотеките. Тя формира множеството от възможности за
длъжностни позиции, респективно кариерните пътеки във всяка библиотечна
организация.
Методиката на изграждане на моделните схеми съдържа няколко стъпки:
 Към всеки избран показател, съставляващ моделната схема се определят
критерии.
 Всеки критерии се натоварва с определен брой точки, за да може да се
направи оценка по него.
 Всяко работно място в конкретна библиотека получава оценка от-до, която е
сбор от сумата на точките, които получава библиотеката по всички критерии.
І-во ниво на моделната схема
Външната за библиотечната организация среда е най-широката област, в която
се идентифицират въздействащите върху кариерното развитие фактори:
 Законодателното пространство: нормативната база в библиотечния сектор и
секторите, от които се определят условията за развитие на човешките ресурси
и трудовите отношения в страната.
 Пазарът на труда на международно, национално, регионално, местно
равнище.
 Населението в общността, към която библиотеката има отговорности за
библиотечно-информационно осигуряване.
 Партньори – фирми, организации и др. структури, които упражняват
въздействие върху същата общност, влияят върху дейностите, осигурявани от
библиотеката.
 Конкуренти – продукти, услуги, оперативност, обхванатост на населението,
иновативни дейности и авторитет.
 Библиотечни организации с възможности за коопериране и сътрудничество,
създаване на библиотечни мрежи от различен тип и ниво.
ІІ ниво на схемата
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Среда на движение на продуктите и услугите, пространство на отношения между
външната и вътрешната среда
Категоризация на библиотеките – по видове и вътре във всеки вид според:
 Притежаваните ресурси;
 Големината на библиотечния персонал;
 Демографска характеристика на региона и общността;
 Обхванатост на населението от библиотеката;
 Дейности, развивани от библиотеката. Категоризират се (може във фасетна
форма) процеси, операции, качество на необходимите човешки ресурси, по
следните критерии: обем, сложност, отговорност, обхванат брой специалисти,
изисквана квалификация от специалиста /специалистите.
o

Самостоятелно развивани от библиотеката:


Специфични – библиотечни дейности и процеси;



Обществени дейности и услуги;



Иновативни продукти и услуги;

o

Кооперирани дейности;

o

Пренасочени дейности.

Връзка с трето ниво: към всяка дейност се определят необходимите работни
места и длъжностната характеристика за всяко от тях.
ІІІ ниво на схемата
Вътрешната среда на библиотечната организация
Това ниво обхваща формирането на профили на библиотечния персонал:
 Категоризацията на работните места във всяка от категориите библиотеки.
 Проектирането на типови длъжностни характеристики.
 Идентифициране на профилите на специалистите, които оптимално могат да
изпълняват отговорностите на определено работно място и отговарят на
длъжностната характеристика 100 %.
 Допустимите компромиси – под 100-те %.
 Всеки професионален профил се образува от сечението на степените на
показателите от моделната схема.
Профилите на реалните специалисти се формират от:
 Степента,

придобита

в

системата

на

формалното

образование

–

образователно-квалификационна степен (ОКС).
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 Кредитите от продължаваща професионална квалификация.
 Придобитите сертификати от други курсове.
Точките, които формират всеки профил на реален специалист се дават за
обучения и придобити умения и компетентности, които специалистът ЩЕ ПРИЛАГА
на работното си място. Ако той притежава знания и умения, които не са необходими за
работното място, т.е. по-високо квалифициран е, но работното място не изисква
подобна квалификация, специалистът не получава точки.
Всяко работно място може да се заеме от кандидат, който притежава профил в
рамките на определен брой точки. В зависимост от съответствието на точките,
необходими за работното място и налични в професионалния профил се преценява
наемането на кандидата.
Професионалните профили на библиотекарите са динамични и се променят в
зависимост от вложените усилия; от личната мотивация, амбиции и възможности.
В заключението се изтъква актуалността на изследваната тема. Обобщават се
ключовите въпроси, разгледани в настоящия дисертационен труд и се представят
изводи за тяхното въздействие върху кариерното развитие. Представят се приносните
моменти на дисертацията с оглед на предварително поставените в увода задачи и се
изтъкват постиженията. На основата на разгледаните аспекти на проблематиката се
дава визия за бъдещето на кариерата на библиотечния персонал в ИО – възможна,
аргументирана и модерна.
Под знака на постоянната промяна е поставена средата, в която хората живеят и
работят, но, от друга страна, те самите са обект и субект на всеобщата промяна.
Генерациите днес все повече се определят като хора на умствения труд, които
изграждат общество на знанието, на учещите организации и на иновационните идеи и
начинания: „Иновацията като дисциплина изисква от нас системно да обособяваме
промени, които вече са настъпили в бизнеса, например в демографско отношение, в
ценностната система, в технология или наука, и тогава да ги разглеждаме като
възможност.“8
Основната движеща сила на общественото развитие – човешкият капитал, вече
се стреми да заслужи по-достойно място в организациите чрез своето трудово
представяне. Признат като основен и най-ценен ресурс, работещият човек изгражда
своя мотивационна схема и поставя своите очаквания и ценностна система наравно с

8
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интересите на организацията; създава свои нагласи и очаквания за реализация в
трудовата си дейност, която заема ключово място в човешкия живот и създава
обществените блага и ползи. Проявленията на личността в избраната професионална
сфера имат определени цели и ясно формулирани етапи на професионално и служебно
израстване. Кариерата и кариерното развитие на служителите са важна част от
мениджмънта и, в частност, от УЧР, но присъстват и в индивидуалните планове на
служителите, проявяват се в умението на човек да управлява себе си, да подготвя и
реализира и втора или паралелна кариера.9
В ИМО библиотечната институция преминава през сложни и всеобхватни
процеси на технологична и организационна трансформация. За осъществяването на
промените библиотеката се нуждае от нов и постоянно обновяващ се професионален
капацитет. Новият имидж на институцията се изгражда от адекватно образовани
специалисти, които притежават съвременни компетентности да усвояват непрекъснато
нови технологични, организационни и професионални умения. Разширява се кадровият
състав на библиотеките с експертиза от нови професионални области, необходими за
иновационните услуги и дейности на библиотечната институция. Това създава
потребност от формулиране на принципи, намиране на подходи и изграждане на
механизми за реализация на съвременни кариери в библиотеките. Назрял е моментът, в
който общите характеристики и специфичните им особености трябва да се вложат и в
осъществими модели за кариерно развитие на библиотечния персонал, поставени на
съвсем нова и различна от досега съществуващата реалност, за да разчитат
библиотеките не само на оцеляване, а на достойно настояще и на развитие в бъдещото
общество.
Ефектите от развитието на информационните и комуникационните технологии
върху облика на новия библиотекар са свързани с нарастването на неговите
отговорности в създаването, движението и предоставянето на информация и знание.
Библиотечната професия днес търси адекватната актуална пазарна ниша сред
информационните професии, запазвайки своята мисия и идентичност, но допълвайки
ново съдържание към своите характеристики. Престижът на библиотечната професия и
професионализмът на библиотечните специалисти в контекста на 21 век зависят от
способността на хората, ангажирани в библиотечния сектор, да оценят правилно своите
нови роли във формирането на обществените ценности и блага; да намерят поле за
9
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изява на своите реакции на предизвикателствата на времето в овладяването и
целенасоченото усвояване на обществената енергия. Професионалното самосъзнание
на библиотекаря включва високи професионални изисквания и стандарти за качествено
извършвани дейности и предоставяни услуги, достойнство и признаване на ползата и
значението за хората и обществото на работата на библиотечните специалисти.
Възможностите на библиотечната институция да израсне като модерна
организация на 21. век са свързани с изграждането на адекватна организационна
култура, която да подкрепя добронамерената работна среда, адекватната оценка на
служителите и разпределението им по работни места в структурата на библиотеката
според тяхното трудово представяне и притежаваните качества, знания и умения.
Осигуряването на кариерно развитие се базира на прилаганите в работата способности
и ангажираността към стратегическите задачи и приоритети на организацията.
Структурата на библиотеката в контекста на кариерното развитие на персонала заема
изключително важна роля за правилното диференциране на наличния потенциал, за
идентифицирането на неподходящите кадри и необходимостта от допълване на
капацитет. Хоризонталните и вертикалните нива на организационната схема определят
модела на управление и формират пътеките за индивидуалните кариери, възможни в
конкретна библиотечна организация.
Изводи
Дисертационният

труд

фокусира

вниманието

към

необходимостта

от

съвременни моделни схеми за кариерно развитие на библиотечните специалисти, които
отчитат промяната в ценностната система и поведенческите нагласи на хората. Основни
критерии за успешна кариера в условията на ИО са овладяването на актуални и
необходими знания в областта на информационните и комуникационните технологии,
умения за тяхното прилагане и популяризиране. Професионалните компетентности,
които подпомагат реализацията на индивидуалната кариера осигуряват и ефективното
представяне на библиотечната институция като цяло.
В постмодерното общество нараства ролята на личността, както по отношение
на общественото развитие, така и по отношение на отговорността за собствената
професионална реализация и личностна изява. Съвременните хора в активна възраст са
готови да положат необходимите усилия, за да покрият изискванията за работните
места, но очакват адекватни възможности и съответно признание.
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Управлението на кариерата отразява устойчивата връзка между членовете на
персонала и организацията. Съвременните рамки и принципи на организационноличностни отношения съдействат за посрещането на предизвикателствата и успешния
ход на промените. Развитието на взаимоотношенията между библиотечната институция
в качеството й на модерна организация и хората, работещи в нея водят към изразяване
на устойчива потребност от взаимно зачитане на приоритетите и целите. Съвременният
библиотечен мениджмънт трябва постоянно да регулира баланса между състоянието на
кадрите и необходимия за стратегическото й развитие човешки потенциал.
Библиотечната професия в условията на ИО осигурява достатъчно атрактивни
възможности за реализация и удовлетворяване на кариерни стремежи. Промяната в
характера на трудовата дейност на хората в съвременното общество насочва към
гъвкави форми и разнообразни регламенти за участие на работната сила в трудовите
дейности. Времето за придобиване на образователно-квалификационна степен се
удължава и не е строго фиксирано. Нараства нуждата от високо квалифицирана работна
ръка във всички сектори на обществения живот. Отговорното отношение към личното
професионално равнище и качеството на изпълнение на задълженията в ИО означава
поддържане, непрекъснато допълване и обновяване на знанията и уменията.
Овладените компетентности и усвоеното очаквано от потребителите поведение на
библиотечните служители са критерии за заемане на желано работно място и успешно
развитие на кариерата.
Процесите на промяна във възприемането и използването на регулаторните
механизми в управлението на кариерата са зависими от националните традиции, от
манталитета на хората и от конкретната ситуация в библиотеките. Успешната
технологична и организационна трансформация на библиотечната институция в 21. век
зависи в голяма степен от възможностите за кариерно развитие, които ще бъдат
предоставени на кадрите с нужния на библиотеките капацитет.
Външната среда задава политическите решения и нормативните рамки, които
ограничават или освобождават управленските нива на библиотеките в прилагането на
разнообразни похвати и форми на трудова заетост, на кариерна реализация на
персонала. Библиотечните и информационните политики в условията на ИО
рефлектират върху механизмите на кариерното развитие на библиотечния персонал.
На ниво организация осигуряването на кариерно израстване за служителите е
конкурентно предимство, чрез което се постига кадровото осигуряване на сложните
трансформации

в

библиотеките.

Привличането,

пълноценното

включване

и
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задържането на качествени специалисти в библиотечните институции се определя от
създадените предпоставки и условия за професионално и кариерно израстване в
рамките на конкретна организация, както и на библиотечния сектор като цяло.
Резултатите от проведените анкетни проучвания сред бъдещите и настоящите
библиотечни специалисти в България очертават висока самооценка на библиотечните
служители в полза на отговорно отношение към служебните задължения, без наличие
на съответни стимули. Все още липсва разбиране за кариерното развитие в неговите
съвременни характеристики и измерения. Библиотекарите имат ниско самочувствие,
породено и от съзнанието, че нямат морални и материални стимули, официално
признание, каквито са налице за други професии. Кариерното развитие в библиотеките
се коментира предимно с песимизъм. Библиотечната професионална общност
настойчиво търси достойно признаване на висококвалифицирания си и обществено
значим труд. Но, от друга страна, степента и качеството на придобитата квалификация
не винаги покриват заявените претенции. Затова са необходими общи и обективни
критерии за оценка на професионалния капацитет на библиотечните кадри. Студентите,
с присъщия ентусиазъм на младите хора, залагат на доброто си бъдеще, но само част от
тях са категорични, че то ще бъде свързано с библиотечната професия. Тези, които се
колебаят или отправят поглед към други сфери на дейност също могат да бъдат
спечелени за каузата на библиотеките, ако им се предоставят възможности за достойна
реализация и успешна кариера.
Кариерата в бъдещите библиотеки ще се основава на промяната в динамиката на
човешкия живот в едно различно общество, на новото място и характеристики на
трансформиращата се в нов модел на функциониране библиотечна институция.
Бъдещото общество и трудовата дейност в него включват много по-равностойна изява
на не толкова популярни днес формати в трудовите прояви на хората:
 Паралелна кариера / втора кариера за хора на умствения труд.
 Почасова работа.
 Работа от вкъщи / дистанционна работа.
 Разпределение на задачите по различни възможни варианти на изпълнение
(самостоятелно, във временна работна група, в екип, с физическо присъствие
в библиотеката, дистанционно и т.н.).
Библиотеката загубва своя физически стабилитет и се прелива в раздвижени
структурни образования и комуникационни канали, захранва се от допълнителни
експертни формирования – реални и виртуално сформирани структурни формати,
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експертни

групи

или

самостоятелни

експерти-консултанти.

Съвкупността

от

необходимия й капацитет за постигането на заложени планови и текущи задачи и
приоритети се създава от лимитирано множество служители. Те имат различни статут,
дълготрайност на работа, място в структурата на организацията и са разпределени по
работни места по категория, експертиза, ниво на компетентност.
Новата парадигма в изучаването, позиционирането и осмислянето на мястото,
значението и ролята на работещите хора изисква и създава нови теоретически знания и
иновативни практики в областта на стратегиите и политиките на организациите за УЧР.
В областта на трудовите отношения, заетостта и кариерното развитие се прилагат нови
международни, европейски и национални стандарти и модели. В практиката работната
сила, като основен двигател на общественото развитие, преминава през същностни
изменения в поведението, оценката и отношението към нея. Променят се показателите
за нейната характеристика и способите за нейното управление. Новото в поведението
на хората, в тяхната ценностна система, в тяхното самочувствие и готовност за участие
в управлението, в постигането на целите на организацията и ефективното изпълнение
на трудовите дейности и функции едновременно отразява променените условия и внася
необходимост от гъвкавост в организациите.
Развитието на науката за работната сила на обществото се насочва към
стратегическо управление на човешките ресурси. В научните изследвания и в
практическите процеси все по-ясно се очертава корелация между стратегическото
управление на организациите и стратегическото УЧР.
Приносите на дисертационния труд
Постиженията на настоящия дисертационен труд се състоят в следните решени
задачи и приноси към изследването на поставения проблем:
1. Описани са новите обществени условия, в които търсят свое адекватно място
библиотечните организации и служителите от библиотечния персонал. Новите
приоритети и тенденции, новите ценности и мироглед, провокирани от ИО, създават
различна среда за развитие и изява на човешките ресурси и имат пряко отношение към
кариерното развитие на персонала в библиотеките, защото издигат нов облик,
същностни характеристики и ценностна система на съвременния човек.
2. Очертани са рамки на понятията и е изяснен смисълът на терминологията,
която описва разглежданите обекти и процеси. Предложено е използването на

37

съвременни термини, които да бъдат въведени при комуникирането на кариерното
развитие в библиотеките.
3. Посочват се нови тенденции в разбирането за кариерно развитие в
съвременните библиотеки, породени от обществена парадигма и новите подходи по
отношение на движението на кадрите в организациите, респективно в библиотеките.
4. Очертани са съвременни изисквания към библиотечните кадри с оглед на
трансформациите на библиотеките и новото отношение към професията, към
кариерното и професионалното развитие.
5. Изследвана е нагласата на студентите от три висши учебни заведения, които
подготвят библиотечни специалисти към библиотечната професия и готовността им да
се реализират в библиотечния сектор чрез анкетно проучване, проведено в два етапа.
Проследено е мнението на младите хора за възможностите за кариера, които се
предлагат в библиотеките. Разработена е анкетна карта за провеждане на изследването
и специфична методика за анализ на резултатите.
6. Направен е анализ на състоянието на кариерното развитие в българските
библиотеки на основата на резултатите от проведено анкетно проучване с произволно
избрани представители на всички видове библиотеки в България. Разработена е анкетна
карта, методика за систематизиране на данните и анализ на получените резултати.
7. Изведени са основни положения в съвременното теоретично интерпретиране,
присъствие в нормативното пространство и практическо приложение на кариерното
развитие в библиотеките като фактор на библиотечния мениджмънт.
8. Предложени са принципи, механизми и моделен подход за правилното и
ефективно прилагане на кариерното развитие на библиотечния персонал като фактор за
успешното развитие на библиотечните организации в ИО.
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