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Обща характеристика на дисертационния труд 

 

Актуалност и избор на темата 

Научно-техническият прогрес през последните години засяга всички сфери на 

човешката дейност. Нарастват противоречията на общественото развитие поради налагането 

на нова обществена инфраструктура, базирана на създаване и разпространение на знание. В 

резултат от прилагането на новите информационни и комуникационни технологии (ИКТ) се 

създава нова информационна среда, където се променят начините, по които се предоставя, 

ползва и съхранява информацията. Тя вече активно се разпространява в електронна форма, 

достъпна е чрез глобалната мрежа Интернет и локални компютърни мрежи.  

Обществените библиотеки на ХХІ век се променят спрямо условията на тази нова 

информационна среда и за да отговорят на нуждите на информационното общество, трябва да 

използват ефективно съвременните технологии във всички свои дейности и да ги управляват 

правилно. 

Изборът на темата на дисертационния труд е продиктуван от интереса към 

предизвикателствата на новата информационна среда, в условията на която се развиват 

българските обществени библиотеки. Водещо е убеждението, че за да бъде осмислена 

социалната роля на библиотеките в съвременното информационно общество, управлението им 

трябва да бъде ориентирано в непрекъснато променящата се среда и да се прилага адекватна 

стратегия за изграждане на нова посока, нови компетентности и структури.      

Новият поглед към темата, който разработката предлага, е насочен към осмисляне на 

социалната роля на обществените библиотеки чрез възникването на явления като „хибридни 

библиотеки”, „библиотеки-пепеляшки” през призмата на теорията за „съвършени 

организации”, „гъвкаво стратегическо управление” и „информационно управление”.  

Дисертационният труд се обосновава на необходимостта от прилагане инструментите на 

стратегическия анализ – PEST-анализ и SWOT-анализ за оценка на дейността на българските 

обществени библиотеки в условията на новата информационна среда. Предложенията за 

оптимизиране работата на библиотеките са съобразени с приоритетите на съвременното 

европейско общество - стратегия „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж. Като част от общата национална визия за икономически растеж, основен аргумент е, 

че българският библиотечен мениджмънт трябва да се опира на посочените в НПР на 

България и в Препоръките на Съвета Мерки за развитие, избирайки правилна стратегия за 

своето бъдещо съществуване по пътя на промяната, като възможна такава според настоящото 

изследване е Стратегия на концентрация, избор и прилагане на иновации.  



 

Цел, обект, предмет, задачи и методология на изследването 

 

Настоящото изследване е опит да се проследи развитието на българските обществени 

библиотеки в условията на нова информационна среда, използвайки инструментите на 

стратегическото управление за анализ и оценка на техните дейности. На база на теоретични и 

емпирични изследвания за обществените библиотеки ще се очертаят тенденциите, бариерите 

и бъдещите предизвикателства. 

Цел на дисертационния труд е да се анализират обществените библиотеки в България 

чрез техниките на стратегическото управление и да се направи оценка на дейностите им в 

условия на новата информационна среда. За целта се прави оценка на структуроопределящи 

направления на тяхната дейност. 

Обект на изследването са регионалните и градските/общинските библиотеки като част 

от системата обществени библиотеки в България. Очертаването на една реална картина за 

тяхното състояние и управление, анализирайки дейностите им в условията на новата 

информационна среда, е предметът на настоящия труд. 

Задачите, свързани с постигане на формулираната цел на изследването са: 

1. Да се направи анализ на факторите, характеризиращи външната среда на 

обществените библиотеки в България. 

2. Да се направи анализ на вътрешната среда на обществените библиотеки в България по 

отношение на организация на управление и да се отчетат и обобщят резултатите от 

емпиричното изследване. 

3. Да се направи оценка на дейността на българските обществени библиотеки чрез 

SWOT-анализ на силните и слабите им страни, възможности и заплахи. 

4. Да се предложи стратегия за развитие на българските обществени библиотеки, да й се 

направи оценка и методи за нейното реализиране, като се набележат възможни предложения 

за оптимизиране работата на библиотеките. 

Дисертационният труд си поставя 3 хипотези, които да докаже в хода на изследването: 

1. Успешното управление на българските обществени библиотеки в постоянно 

променящата се информационна среда е възможно при прилагане на адекватна стратегия. 

2. Изборът на адекватна стратегия е възможен единствено чрез провеждане на 

периодични ситуационни анализи (в отговор на проследяване динамичните промени във 

външната и вътрешната среда). 

3. Високи резултати ще се постигнат чрез балансиране на организационния план 

(процеси, структури и системи) и реализиране потенциала на човешкия фактор. 

 



 

В резултат на направените изводи основната теза на дисертацията е изградена върху 

съждението, че управлението на българските обществени библиотеки ще се ориентира 

успешно в постоянно променящата се информационна среда при периодични 

ситуационни анализи за отчитане възможностите и заплахите, силните и слабите страни, 

като чрез адекватна стратегия и реализиране максимално кадровия потенциал 

библиотеките ще подобрят услугите си. 

Естественото мислене трябва да води към „отвън-навътре” – съобразявайки се с 

нововъзникналите потребности, българските обществени библиотеки трябва да полагат 

усилия за запълването на специфични пазарни ниши в сферата на услугите, без да нарушават 

призванието си да съхраняват и предлагат знанието.    

В условията на високо активна промяна реализирано модерно управление е това, което 

постига високи резултати чрез балансиране на организационния план (процеси, структури и 

системи) и реализиране на потенциала на човешкия фактор. Да се реализира максимален 

кадрови потенциал е и основно предизвикателство, което поставя стратегия „Европа 2020” в 

управлението на ХХІ век, с което трябва да се съобразяват и българските обществени 

библиотеки. 

В настоящия дисертационен труд се прилага теоретико-методологичният модел на 

стратегическото управление за оценка на дейността на българските обществени библиотеки 

чрез техниките на стратегическия анализ: анализ на външната среда, анализ на отрасловата 

среда и анализ на вътрешната среда. За оценка на факторите от външната (макросреда) на 

библиотеката е приложена методиката PEST-анализ – инструмент за преглед на 

възможностите и заплахите. За обобщаване резултатите от стратегическия анализ е използван 

методът SWOT-анализ - инструмент на ситуационния анализ за взаимовръзка между външна 

и вътрешна среда.  

За постигане на коректни резултати, са приложени следните изследователски 

количествени и качествени методи: пряко наблюдение, анкетно допитване, интервю, както и 

кабинетни проучвания и сравнителен анализ за възможно оптимизиране спрямо изискванията 

на новата информационна среда. Емпиричните индикатори за измерване ефективността на 

библиотечната дейност са изведени в две групи, чийто 11 променливи са разпределени в 3 

категории: свързани със стратегическото управление на библиотеките, с ИКТ равнище и с 

библиотечния персонал. Те служат като модел за техния преглед и анализ. 

 

 

 

 

 



 

Структура и съдържание на дисертационния труд 

 

 

Дисертационният труд се състои от увод, четири глави, заключение, библиография и 

приложения.  

 

Увод 

В увода са дефинирани целите, задачите, предметът, обектът, трите хипотези на 

дисертационния труд, основни ограничения и трудности при провеждане на емпиричното 

изследване. Направен е анализ на източници и изследвания по темата. 

 

І. Глава. Обществените библиотеки в новата информационна среда 

  

В първа глава на дисертацията  е направен изследователски преглед и оценка за 

състоянието на тематичната област на базата на чуждестранни и български източници. Идеята 

е да се направи анализ и да бъде представен разнопосочен и балансиран поглед върху 

съвременните тенденции в развитието на този вид библиотеки. Обяснени са предпоставките за 

появата на нови библиотеки като хибридни библиотеки и библиотеки пепеляшки. 

Разглеждането им в контекста на нов тип комуникация с потребителите налага и извеждането 

на основни понятия. На фона на случващото се в международен план, основна авторова теза е 

да бъде пречупен опита във водещите страни с особеностите и реалностите в развитието на 

библиотечния сектор в нашата страна. Считам, че подобен подход е активно работещ в 

условията на нехомогенна среда и трудно непредсказуемо въздействие върху сектора в 

последните години.  

Обърнато е внимание на основни научни изследвания, проследяващи състоянието на 

българските обществени библиотеки в новата информационна среда. В тази връзка е изведен 

и предметът на настоящото изследване, неговите ограничения, индикатори за измерване 

ефективността и методологичен подход. 

              

1.Същност на обществените библиотеки в новата информационна среда 

  

Основна цел на тази част от дисертацията е да представи същността на обществените 

библиотеки в новата информационна среда. 

Анализът на прегледаните източници показва, че акцент и приоритет в голяма част от 

научните текстове по тематиката е решаването на проблемите за прехода от традиционно към 



 

модерно съществуване на обществените библиотеки, смяната на ценностните кодове и 

разработването на нови средства. 

Водещо е схващането, че резултатите от въвеждането на съвременните технологии в 

сферата на услугите не променят библиотеките, а по-скоро проявяват изявяването на 

библиотечните дейности извън сградите им. 

Някои от авторите застават зад твърденията, че научно-техническият прогрес е 

положителна последица за библиотеките, други, търсят заплахи в промяна на традиционното 

схващане за тях като културни институции на знанието или възможни бариери да оцелеят в 

променящата се информационна среда.      

Библиотеките, като специализирани агенции за достъп до информационни ресурси и 

свързаните с тях услуги, имат ключова роля за разрастване на информационното пространство 

чрез новите комуникационни средства, и за преодоляване на дигиталното неравенство. 

Дигитализацията на университети, училища, музеи, библиотеки и архиви се разглежда 

като въпрос на „социалното включване” на „нямащи” достъп до информационни технологии. 

Информационната среда е много динамична и трябва да очакваме, че библиотеките се 

променят, се формира нова информационна култура на личността. Водещо е схващането, че в 

информационната среда социален агент е човекът с неговите знания, а цивилизацията е 

следствие от уменията му да използва информационно-комуникационните технологии (ИКТ). 

Бързото развитие на ИКТ създава условия за промени в обществената практика. 

Комуникационните канали за информиране нарастват много бързо и с това трябва да се 

съобразяват библиотеките. След употребата на електронни справочници като Уикипедия 

(Wikipedia), изключително актуални са социалните мрежи като връзка между библиотеката и 

нейния потребител. Различни инициативи свидетелстват за това как Facebook, Twitter и други 

подобни се използват за популяризиране библиотечните услуги. 

  

1.1. Концептуален обхват на нови явления и понятия 

 

Нови библиотечни услуги не се появяват от нищото. Те са отговор на нещо - промяна в 

управлението, в технологиите, в моделите на комуникация, политика в областта на 

образованието или във времето. В такава обстановка се появяват разновидности като 

хибридни библиотеки и библиотеки пепеляшки.  

В настоящото изследване те се приемат като иновативни форми за визуална 

комуникация на библиотеките към външната среда. Придържам се към схващането, че те са 

следствие на променената информационна среда и изключително важни трансформации на 

традиционната библиотека, за които все повече ще се говори и пише. В тази връзка е и 



 

използването на определението визуална комуникация като първосигнален подход във 

взаимоотношенията „библиотеки-информационна среда-потребители”.  

Хибридните библиотеки са библиотеки, съдържащи комбинация от традиционни 

печатни библиотечни ресурси и електронни ресурси. Дигитализираните документи и 

колекции са с особена символична стойност. Те са естествено допълнение към традиционния 

облик на библиотеката. Появяват се през 90-те години на ХХ век като резултат от развойни 

проекти на САЩ (DLI - Digital Library Initiative) и Великобритания (eLIB - Electronic Libraries 

Program). 

Посочени са водещи проекти за електронни библиотеки като „Библиотека Универсалис” 

(“Bibliotheca Universalis” G7 Project “Electronic Libraries”), проектът „Национална електронна 

библиотека” на Русия, проект „Европейска библиотека” (The European Library – TEL) между 

националните библиотеки на Великобритания, Германия, Нидерландия, Швейцария, 

Словения, Италия, Франция и Португалия.  

Създадените дигитални библиотеки са водещи инициативи в тази насока (във Финландия – 

проект FinLib, Digital Collections: National Library of New Zealand, Internet Public Library, 

Публичната библиотека на Ню Йорк с NYPL Digital Library Collections, Националната 

библиотека в Осло, Норвегия, Националната библиотека на Швеция, онлайн библиотеката на 

ИФЛА). 

Библиотеки-пепеляшки се разглеждат като обединяване на библиотеката под един 

покрив с други обществени сгради или с други видове библиотеки по две причини. Първата е 

свързана със споделяне на ресурси – материални и човешки – с цел подобряване качеството на 

предлаганите справочни услуги и нови модели за достъп. Втората, сливане на библиотеки с 

цел „оцеляване” в тежка финансова криза. 

В голяма степен новата визуална комуникация на библиотеките със своите потребители 

налага промени в библиотечната лексика. Посочването в текста на понятия, като: електронна 

книга, електронен документ и информационен ресурс, база данни, потребител и клиент, 

информационен пазар цели не толкова тяхното тълкуване, а по-скоро идентифицирането им 

като най-често употребявани във формалните (официални документи, научна литература, 

взаимоотношения библиотека-други институции/потребители) и неформалните среди 

(взаимоотношения библиотекар-библиотекар, потребител-потребител, информационна среда-

потребител) на библиотеката. 

   

2. Българските обществени библиотеки в новата информационна среда като предмет на 

научни изследвания                                                                                               

  



 

Изследването на българските обществени библиотеки в информационната среда е 

сравнително ново явление в българската библиотечно-информационна наука. В тази част се 

обръща внимание на тези изследвания, чийто предмет има отношение към емпиричното 

изследване на дисертационния труд.  

През 2003 г. Александър Димчев търси отговорите как близо 4000-те публични 

български библиотеки тогава ще демократизират достъпа до информация, защо те 

функционират основно като културни центрове, въпреки налагането на нови библиотечни 

модели на поведение.  

Две български проучвания относно развитието на обществените библиотеки в България 

в нова информационна среда се оказват базови за настоящото емпирично изследване. 

Първото е аналитичната оценка за състоянието на библиотеките „Българските 

библиотеки и информационното общество: Готовност за интегриране в обществото на 

знанието”, направена от Оля Харизанова през 2005-2006 г. В изследването са включени 1640 

действащи библиотеки за онова време. Основните обобщения са, че липсва яснота относно 

състоянието на библиотеките по отношение на персонал, фонд и материално-техническа база; 

липсва национална политика и административно звено, което да координира библиотечните 

процеси; начално ниво на информационно-комуникационна компетентност на библиотечния 

персонал. 

Второто е проведено през 2011 г. от колектив към Българската библиотечно-

информационна асоциация (ББИА) и представлява национално проучване на книжовното 

наследство в  81 библиотеки като част от проект „Напредък и устойчиво развитие на 

библиотечния сектор в България”. Изводите са, че сградите на анкетираните библиотеки не 

са приспособени за опазване на книжовното културно наследство; Само 5.54% от цялото 

книжовно наследство е дигитализирано; липсват финансови и човешки ресурси за нуждите на 

дигитализацията. Основен извод е необходимост от национална стратегия за дълготрайно 

съхранение на оригиналите и за дигитализация в съответствие с изискванията на 

Европейската комисия за опазване и достъп до културното наследство, чийто проект е 

предложен от ББИА през 2013 г. 

 

2.1. Обект и предмет на настоящото изследване и ограничения 

 

 В тачи част се идентифицират по-подробно обектът, предметът и ограниченията на 

настоящото изследване. 

Емпиричното изследване е резултат от анализ и проучване на 26 регионални библиотеки 

и 11 градски библиотеки в периода 2011 г. – 2013 г. Изследването е проведено в три етапа. 

Първият, от 2011 г., проследява участието на 12 български обществени библиотеки в 



 

национални и международни проекти за опазване и популяризиране на книжовното културно 

наследство, съхранявано в тях. В отговор, на които се създават обединени електронни 

каталози, като се изследва кадровата осигуреност на процесите по дигитализация в избраните 

библиотеки. Вторият, от 2012 г. – 2013 г., е част от научно-изследователски проект на катедра 

„Библиотекознание, научна информация и културна политика” към СУ „Св. Кл. Охридски” на 

тема „Оценка на обществените библиотеки в условията на новата информационна среда и 

съществуващите нагласи към внедряване на автоматизирана система за управление на 

човешките ресурси”. Обхваща всичките 27 регионални библиотеки (отзовали се 26 

библиотеки). През 2013 г. към проучването се включва анкетирането и на 16 градски 

библиотеки (отзовали се 11) и Националната библиотека с цел да се обогатят получените до 

този момент резултати от изследваните регионални библиотеки. Третият етап включва 

анкетирането на 5 публични библиотеки от Русия, Германия, Холандия и САЩ, чийто избор е 

случаен, като повод за включването им е посещението ми на градската библиотека в гр. Хале, 

Германия, запознанството с колеги от останалите анкетирани чуждестранни библиотеки. 

Техните отговори служат като пример за „добри практики” при съпоставителния анализ. 

Предвид широкия обхват на темата на дисертационния труд е необходимо да се въведат 

някои ограничения относно обекта на изследването и разглежданите проблеми.  

Резултатите от изследването се отнасят само за регионалните и градските библиотеки, 

като част от системата български обществени библиотеки, и допълват съществуващата 

картина за тяхното състояние към началото на 2011 г. и края на 2013 г.  

В изследването участват нехомогенна съвкупност от анкетирани (201 души, включващи 

ръководители, библиотечни специалисти и друг вид специалисти, работещи в библиотеките), 

което предполага известно ниво на абстрактност при тълкуване на отговорите и получените 

резултати. Поради тази причина за някои основни проблеми, отговорите от ръководителите на 

библиотеките, са изведени от общите резултати и се коментират                   

 

2.2. Измерватели за ефективност и оценка дейността на библиотеките                    

 

Измерването на ефективността, или оценка и подобряване дейността на библиотеките, 

трябва да бъде планиран процес, който да се актуализира редовно и да създава 

усъвършенствани модели за ползване на услугите й. 

В началото на ХХІ век се въвежда т. нар. Балансирана система от показатели за 

ефективност на организацията – Balanced Scorecard (BSc) – разработена от Робърт Каплан и 

Дейвид Нортън. Използва се от библиотеките за оценка на резултатите и от 2006 г. 

дефинициите на индикаторите следват международния стандарт ISO 2789 Информация и 



 

документация – Международна библиотечна статистика, и отчита: (1) ресурси, 

инфраструктура; (2) ползване; (3) ефикасност; (4) потенциал и развитие. 

Признаците, по които се изследват избраните библиотеки са съобразени както с темата 

на дисертационния труд, засягаща развитието на обществените библиотеки в условия на 

новата информационна среда, така и с обхвата на емпиричното изследване. Акцент, първо, са 

индикаторите, отчитащи равнище на прилагане и използване на ИКТ в библиотечните 

дейности, необходими за създаване на електронни и онлайн каталози, както и за 

дигитализация на книжовното културно наследство. Второ, акцентира се върху развитието на 

библиотечния персонал в условия на нова информационна среда, ниво на компетентност и 

квалификация. 

 

2.3. Методологичен подход на изследването   

 

За постигане на коректни резултати, изследването прилага качествени и количествени 

методи при набирането на нужната информация: анкетно допитване , интервю , кабинетно 

проучване, пряко наблюдение 

Изборът на методите в настоящото изследване, които са използвани при набиране на 

информацията и нейния анализ, зависят от някои фактори: времето, с което се разполага за 

разработване на оценката, финансовите ресурси, особеностите на целевата група, изискването 

за ангажираност на бенефициенти, особености на проблемната ситуация и съдържанието на 

целите и задачите на изследването. 

 

ІІ. Глава. Управление на българските обществени библиотеки                                            

 

Във втора глава е представено разбирането, че успешното управление на обществените 

библиотеки през ХХІ век зависи от използването на влиянието на информационните 

технологии върху стратегическото управление – подготовка на информационни мениджъри.  

Изяснени са концепциите на стратегическото управление като теоретико-методологичен 

модел на изследването. Анализирани са преките и непреките фактори от външната среда на 

българските библиотеки, както и факторите от вътрешната среда по отношение организация 

на управление, организационни структури и организационна култура.  

 

 

 

 

 



 

1.Обществената библиотека като управляема система в новата информационна среда           

 

В тази част е разгледана библиотеката като система, организираност и подреденост.  

„Метаинформационна” власт се притежава от библиотеките и тяхната съвременна мисия 

е не просто да функционират като хранилище на знанието, а да посочва пътища, да предлага 

алтернативи, да формира културата на знанието и мъдростта. Това се постига чрез добро 

иновационно управление с гъвкави подходи и комплекс от основните фази на стратегическото 

управление: планиране, организиране, анализ и контрол. 

 

2.Стратегическо управление - теоретичен модел на изследването                                             

 

В настоящото изследване е приложен теоретико-методологичния модел на 

стратегическо управление за оценка на дейността на българските обществени библиотеки в 

условия на нова информационна среда. Чрез техниките на стратегическия анализ, а именно 

анализ на външната среда, анализ на отрасловата среда и анализ на вътрешната среда. За 

оценка на факторите от външната (макросреда) на библиотеката е приложена методиката 

PEST-анализ – инструмент за преглед на тенденциите. За обобщаване резултатите от 

стратегическия анализ е използван методът SWOT-анализ - инструмент на ситуационния 

анализ за взаимовръзка между външна и вътрешна среда.  

 Смисълът на PEST-анализа е да се предвиди бъдещата ситуация и да се направят 

изводи за развитието. Насочен е изцяло към външната среда и като такъв смисъл се разглежда 

като част от SWOT-анализа, ориентиран към идентифициране на възможностите и заплахите. 

 

2.1. Стратегическо планиране                                                                                                          

 

Изяснени са компонентите от стратегическото планиране: мисия и цели. Като се има 

предвид, че целите могат да се превърнат в задачи и действия от оперативните планове на по-

ниските равнища на управление в библиотеката, са посочени оперативните планове, годишни 

отчети на библиотеките с примери за типове. 

 

2.2. Стратегически анализ                                                                                                                

 

Стратегическият анализ е свързан с необходимостта мениджърите да държат сметка за 

непрекъснатите промени в заобикалящия ги свят и да отчитат тяхното въздействие върху 

организацията, която ръководят. Това налага да се създаде добре работеща система за следене 

на външната и вътрешната среда на библиотеката.  



 

2.2.1. Анализ на външната среда – PEST-анализ                                                                           

 

Анализът на външната макросреда, PEST- анализ, въведен за първи път от Francis J. 

Aguilar през 1967 г., представлява акроним от непреките фактори – политически (political), 

икономически (economical), социални (social) и технологични (technological).  

- Първите, политико-правни фактори, включват различни аспекти на политическата ситуация 

в страната и отражението им върху дейността на библиотеката. Този анализ се простира не 

само върху централните и местните органи на властта, но и обхваща всички групи и 

индивиди, притежаващи власт в резултат от положението, което заемат в обществото, да 

влияят върху нейната дейност, включително и образователни политики в областта на 

библиотечно-информационната наука в България. Освен това сред политико-правните 

фактори попада и влиянието на нормативната уредба. Целта е чрез задълбочен анализ да се 

определят основните законови и подзаконови нормативни актове, които третират проблеми, 

свързани с обхвата на работа на библиотеката и да се предвидят възможните промени в тях.                                                                                                           

- Вторите, икономически фактори, отчитат влиянието на основните макроикономически 

параметри върху настоящата и бъдещата дейност на организацията/библиотеката: 

инфлацията, безработицата, брутният вътрешен продукт, валутният курс и т.н. Специално 

място е отделено на стратегия „Европа 2020”, чийто приоритети са икономически, устойчив и 

приобщаващ растеж. Гаранцията, че всяка държава-членка на ЕС ще пригоди стратегия 

„Европа 2020” към своята специфична ситуация, Комисията предлага целите на програмата да 

бъдат трансформирани в национални цели и април 2011 г. България изготвя Национална 

програма за реформи (2011-2015). Документът налага нов макроикономически сценарий, 

който преориентира политиката на българската икономика към повишаване 

конкурентоспособността чрез изпълнение на четири основни мерки. Фиг.1.  

 

         Фиг.1.Четири основни мерки за изпълнение на Национална Цел 1 на България  
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За сравнение с приоритетите на НПР на България са посочени същите на други държави-

членки на ЕС, на Румъния, Италия и Германия. 

 

-Третите, социални фактори,  са свързани с промени в демографските процеси и явления в 

даден регион (показатели за изменение в броя на населението, за промени в неговата 

възрастова, полова, образователна структура и други), промяна в равнището на реалните 

доходи и промени във вкусовете на потенциалните потребители на библиотечни услуги. 

Посочени са резултатите от преброяването на българското население през 2011 г., мястото на 

България според Индекса на човешкото развитие на ООН.                                                                                                                   

 

- Четвъртите, технологични фактори, отчитат въздействието на промените, настъпващи в 

технологиите в глобален мащаб и като следствие от това, възможностите на библиотеките да 

ги въвеждат в своите дейности. В това отношение е изяснена програма PULMAN, планът „е-

Европа” и национална програма „i-България”. Проследено е въвеждането на новите ИКТ чрез 

динамичен ред на използване на Интернет от българските домакинства и предприятия. По 

този начин се изяснява технологичната външна среда, от чието развитие зависят и употребата 

на новите библиотечни услуги. Посочен е ефектът от програми ABLE и „Глоб@лни 

библиотеки-България” за внедряването на ИКТ в българските библиотеки, както и 

създаването на онлайн библиотеката, архив и музей Europeana. 

                                                                                                                     

2.2.2. Анализ на отрасловата среда                                                                                                 

 

Това са факторите от външната микросреда, които влияят пряко върху библиотеката. 

Сред тях са: потребителите на библиотечни услуги; конкурентите, с които библиотеката 

трябва да се пребори; доставчиците, които снабдяват библиотеката с важни суровини; и 

човешките ресурси – хората във външната среда, от които трябва да се подбере ефективна 

работна сила. 

 

- Потребители/читатели/клиенти - те оказват влияние върху характеристиката на 

предлаганите библиотечни услуги: върху качеството, показателите, цени и даже мястото за 

предлагане на услугите. Чрез техния анализ се определя целевия пазар на изследваните 

български обществени библиотеки по географски признак, по полова и възрастова структура 

и по социален статус. Този анализ позволява на библиотечния мениджмънт да определи 

потенциалните читатели и по този начин да предвиди кои услуги се нуждаят от подобрение 

или да въведе нови такива за задоволяване на техните нужди. 

 



 

- Конкуренти – това са опонентите на библиотеките, с които тя се съревновава за спечелване 

на потребителите и ресурси от външната среда. Анализът им е важен, за да може 

библиотеката да идентифицира всички стоки и услуги-заместители, които представляват 

заплахи. Посочени са десетте възможни такива заплахи според Питър Брофи: електронна 

хартия, нови модели за публикация, книжарници в Мрежата, електронна търговия, дигитална 

телевизия, интегрирани учебни среди, електронни университети, мобилни комуникации, 

печатане по поръчка, неизвестното.      

                                                                                                                                 

- Доставчици  - това са организациите, които предоставят необходимите ресурси на 

библиотеката. В техния анализ се обръща специално внимание на доставчиците на ИКТ (в 

случая програма „Глоб@лни библиотеки България”) и специализиран софтуер (двете фирми 

„СофтЛиб” и „ПС-ТМ”), важни за развитието на библиотечните услуги в новата 

информационна среда.  

                                                                                                                                   

- Човешки ресурси – това са огромният източник на хора от външната среда, от които 

библиотеката избира служители. Хората са знанията, уменията и движещата сила за 

създаване, съхраняване и тласкане напред дадена организация. Информационно-

комуникационните технологии (ИКТ) могат да бъдат от полза, ако се изпълняват не само 

условията за всеобщ достъп до интернет и ползването на технологията да бъде допълнено от 

библиотечни ресурси и услуги, но и всеки библиотечен служител да има основни компютърни 

умения, да бъде обучен в информационна компетентност и критично мислене. Затова в 

анализа на фактор човешки ресурс се обръща внимание именно на развитието на 

библиотечния специалист в условията на новата информационна среда, промени в 

категориите длъжности, изисквания и създадени практики.                                                                                                                           

 

2.2.3. Анализ на вътрешната среда                                                                                               

 

В анализа на вътрешната среда участват всички процеси, които се извършват в 

библиотеката. Тъй като емпиричното изследване засяга факторите от нея, имащи отношение 

към развитие на българските обществени библиотеки в условия на нова информационна 

среда, а те се коментират в него, този раздел е посветен само на онази част от вътрешната 

среда, в която мениджмънтът изпълнява своите функции. Посочват се някои по-общи умения, 

необходими за ефективната управленска работа; роли, свързани с вземане на решения, 

разпределения на ресурси и информация, библиотечни документи; организационна структура, 

възможни организационни патологии, и организационна култура, почерпени от българската и 

чуждата библиотечна практика. 



 

ІІІ. Глава. Резултати от емпиричното изследване 

 

1.Етапи                                        

 

Емпиричното изследване се провежда в периода 2011 г.-2013 г. в три етапа. Те се 

разграничават по следните критерии: хронологично, тематично и по обхват според (табл. 1): 

 

 

Табл. 1. Етапи на емпиричното изследване по обхват анкетирани библиотеки и служители 

 

Етапи Обществени библиотеки Анкетирани/интервюирани 

брой 

(включени) 

Вид 

(включени) 

брой 

 

вид 

І етап 

(2011) 

12 Национална 12 Директори, методисти 

регионални 

ІІ етап 

(2012- 

2013) 

 

44 

 

Национална 

 

2 

библиотекари, гл. библиотекари, зам. директори, директори, 

IT специалисти, систем.администр., методисти, гл. счет., спец. 

ПР, спец. УЧР, нач. отдели регионални 

(27) 

 

186 

градски 

(16) 

 

13 

ІІІ 

етап 

(2013) 

 

5 

публични  

5 

Зам.директори, библиотекари 

градски 

 

  

 

 

Етап І. Кадрова осигуреност при създаване на обединени електронни каталози и 

дигитални колекции в българските обществени библиотеки (2011г.) 

 

 

Първият етап се разграничава от останалите два етапа по това, че изследва степента на 

автоматизация в 12 български обществени библиотеки по отношение на създадените 

дигитални колекции, обединени електронни каталози, участие в международни дигитални 

библиотеки. Те са резултат от участие на тези библиотеки в значими национални и 

международни проекти за опазване и популяризиране на книжовното културно наследство, 

което е и критерий за избора точно на тези библиотеки (Националната библиотека и 11 

регионални библиотеки от градовете Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Кюстендил, 

Пловдив, Русе, Сливен, Търговище, Шумен и Столична библиотека).  



 

Цел на проучването е да се установи кадровата осигуреност и подготвеност на 

персонала при реализирането на тези колекции и каталози; доколко библиотеките имат 

възможности да привличат специалисти от други области при създаването на дигитални 

библиотеки. 

 

Основните обобщения към този първи етап са, че българските библиотеки не са 

изолирани, а създават както връзки помежду си, така и със сродни чуждестранни структури; 

трудно наемат специалисти от други области поради ниското заплащане и са принудени да 

разчитат основно на библиотечните специалисти, някои от които преминават специално 

обучение, вкл. доброволци като ученици и студенти; липсата на финансови средства, 

разпределението им по други дейности и зависимостта от централната и местната власт забавя 

процесите на дигитализация, а в някои от публичните библиотеки дори спират (Кюстендил и 

Русе). 

 

 

Етап ІІ. Българските обществени библиотеки в условия на нова информационна   среда 

(2012г. – 2013г.)   

 

Във втория етап общият брой изследвани обществени библиотеки е 38, от които са 

обработени 201 анкетни карти. Разпределението им е както следва: 

- От Националната библиотека са получени 2 броя анкетни карти; 

- От 26 регионални библиотеки са получени 186 броя анкетни карти (вж. Табл. 2); 

- От 11 градски библиотеки са получени 13 броя анкетни карти (вж. Табл. 3). 

 

Анкетните карти са попълнени от нехомогенна група анкетирани: 

библиотекари – 54%, главни библиотекари – 17%, директори – 10%, зам. директори – 3%, 

методисти – 3%, IT служители – 4% и други – 2%. Това предполага известна абстрактност при 

тълкуването на част от отговорите, а за изясняване на някои проблемни области, отговорите 

на ръководителите на библиотеките са изведени и коментирани отделно. 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Табл.2. Регионални библиотеки в България, включени в изследването (2012) 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл. 3. Градски/Общински библиотеки в България, върнали попълнени АК 
 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По-важните резултати показват следното по отношение на включените променливи в 

изследването: 

- Персонална структура. Кадрова политика и назначения                    

От анкетираните библиотечни специалисти в РБ, жените представляват 90.3% за разлика 

от мъжете – 5.9%, на възраст над 50 години – 67 души, което е съществен показател за 

застаряване на професията.  



 

 В ГБ картината е същата  – жените са 69.2% от всички анкетирани на възраст над 50 

години, следвани от тези на възраст между 31-40 години. 

Броят наети млади библиотечни специалисти в периода 2010-2012 г., където 20.4% от 

анкетираните в регионалните библиотеки посочват до 2-ма назначени млади библиотечни 

специалисти; 16.1% - 1 човек; 5.4% - 6 човека; 3.8% - 7 човека и по 2.2% - 4 и 5 човека. От ГБ 

само 3 библиотеки са посочили назначени до 1 човек през последните три години.                    

- Организационна структура                                                                                             

Анкетираните библиотеки се характеризират с архаична организационно-управленска 

структура от линеен тип. 

- Образователна политика и равнище на компетентност  

97% от анкетираните в РБ и ГБ са висшисти, което е положителна тенденция, като 

всички се включват в програми и курсове за повишаване на компетентността в областта на 

предлагането на услуги и информация.                                            

- Продуктова структура 

Преобладаващ е броят на библиотеки с фонд над 200 000 библ.ед. Преобладаващ е делът 

на книгите, а делът на електронни издания е само 1%. По-голяма част от анкетираните 

библиотеки са преустановили поддържането на традиционни каталози.                                                                                                

- Библиотеките в новата информационна среда. Използване и прилагане на ИКТ   

В резултат на успешните политики на програма „Глоб@лни библиотеки България” 

изследваните библиотеки подобряват качеството на предлаганите услуги, внедрена е нова 

техника, въведени са нови компютърни програми и нови комуникационни средства.  

- Автоматизирана библиотечна система                                                                        

Сред анкетираните РБ водещ е делът на програмния продукт CDS/ISIS, а при ГБ 

използването на продуктите E-Lib и AБ са с равен процент по 38.46%. 

- Дигитализация  

Малък процент от изследваните библиотеки имат изградени дигитални центрове, като 

дейността в тях се извършва основно от библиотечните специалисти. Процесите по 

дигитализация не се осъществяват докрай.                                                                                                                   

- Национални и международни проекти за опазване на книжовното наследство    

Само 11 РБ и 2 ГБ регистрират участие в национални проекти, а 6 РБ и в международни 

такива за опазване на книжовното културно наследство. 

- Партньорства                                                                                                                    

Изследваните РБ и ГБ партнират най-много с образователни институции според 193 

души и с общински администрации според 189 души. 

- Участие на библиотеките в библиотечни мрежи и консорциуми 



 

80.6% от анкетираните от РБ и 61.5% от анкетираните от ГБ посочват участие в 

библиотечни мрежи. По-малък е процентът на участие в консорциуми, но все пак резултатите 

са положителни.                    

- Основни проблеми според анкетираните библиотеки 

Липсата на финансови средства е основен проблем според 86% от анкетираните във 

всички библиотеки. На второ място са поставени проблемите с материалната база, на трето 

липсата на квалифицирани кадри и на последно място – институционални проблеми.      

                                             

Етап ІІІ. Обществени библиотеки извън България, включени в изследването (2013г.) 

 

В този етап са анкетирани 5 чуждестранни библиотеки в полза на сравнителния анализ и 

техните резултати са взети за пример като „добри практики”. Табл. 4. 

 

Табл.4. Чуждестранни обществени библиотеки, вкл. в изследването 2013 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

По някои показатели се доближават до анкетираните български обществени библиотеки. 

Така например, анализът на персоналната структура показва наличие на персонал от женски 

пол, на възраст над 50 години. При анализа на продуктовата структура обаче, се забелязва 

по-големият дял, който заемат електронните ресурси и нетрадиционни носители на 

информация, за разлика от изследваните български РБ и ГБ. Това ги прави по-подготвени за 

предизвикателствата на новата информационна среда. Най-високо е равнището на 

компетентност относно рекламирането на библиотечни услуги, следвано от прилагане на 

ИКТ и желанието за усъвършенстване професионалната квалификация. Предлагането на 

библиотечните услуги е оценено от всички анкетирани чуждестранни библиотеки като средно 

равнище на компетентност. Относно използване и прилагане на ИКТ само две библиотеки 

потвърждават наличие на дигитален център – библиотеката в Калифорния и детската 

библиотека в гр. Орел, Русия. Библиотеките в гр. Хале, Германия и в гр. Амстердам, Холандия 

разполагат с бази данни за свободно търсене от потребителите, както и скенери на тяхно 

разположение. Двете руски библиотеки и амстердамската библиотека участват в национални 



 

проекти за опазване на книжовното културно наследство. Чуждестранните библиотеки 

партнират предимно с образователни институции и общински администрации. Както и при 

изследваните български обществени библиотеки и при чуждестранните библиотеки основен 

проблем, забавящ дейностите им, е финансовият. 

Основните препоръки за развитие на библиотеките от анкетираните  

чуждестранни библиотеки са: изграждане на мултикултурна библиотека, достъп на всички 

до новите цифрови услуги, да се работи с други видове организации, библиотечни услуги 

24/7, дигиталната библиотека да е в непосредствена близост до физическата библиотека. 

                                                                                                 

2. Обобщения                    

 

В тази част от трета глава на дисертационния труд са изведени основните изводи от 

емпиричното изследване в 12 точки. Те обобщават резултатите от трите етапа, като се създава 

една обща картина за състоянието на изследваните български обществени библиотеки, 

работещи в условия на нова информационна среда за периода 2011-2013 г.. 

 

ІV. Глава. Оценка на дейността на българските обществени библиотеки и избор на 

възможна стратегия за развитие                                                                                                                                                                        

 

В заключителната глава на дисертационния труд е предложен модел за оценка на 

българските обществени библиотеки, развиващи се в условия на нова информационна среда 

чрез метода SWOT-анализ на Алберт Хъмфри. 

Предложеният модел е инструмент за ситуационен анализ, позволява да се обобщи 

стратегическия анализ на библиотеката: определяне на вътрешните й силни и слаби страни, и 

външните възможности и заплахи, след което да се избере стратегия, подходяща за нейното 

приспособяване към външната среда със съответните препоръки. 

 

1.Ситуационен анализ - SWOT-анализ на българските обществени библиотеки                               

    

Ситуационният анализ на българските обществени библиотеки се извършва чрез две 

действия.  

            Първо се извеждат основните силни и слаби страни на изследваните библиотеки, както 

и възможностите и заплахите от външната й среда. На практика първата група дейности 

стъпва на изводите, направени в предишните етапи на стратегическия анализ на българските 

обществени библиотеки. Идентифицирани са 10 възможности и съответно толкова заплахи от 

външната среда, също така най-общо 4 силни и 4 слаби страни.  



 

Второ, ситуационният анализ се разширява, като се отчита взаимодействието между 

отделните фактори. За целта се използва т.нар. SWOT-матрица на взаимодействието, която 

позволява да се определят четирите основни типа стратегии, чиято база е комбинирането на 

четирите променливи: заплахи и възможности на средата; силни и слаби страни на 

библиотеката. Фиг.2. 

  

Фиг.2. SWOT-матрица на взаимодействие 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултатите от първия етап на SWOT-анализа най-общо показват, че при българските 

обществени библиотеки са налице приоритетни слаби вътрешни страни и външни 

възможности. Тази ситуация предопределя “Стратегия на концентрация, избор и 

прилагане на иновации” (Сл-В). В настоящото изследване тя се предлага като подходяща за 

развитието на българските обществени библиотеки в условията на новата информационна 

среда. Методът й за реализация е чрез “вътрешно развитие”- разчита се на висока 

квалификация и професионално отношение, равнище на организационна политика и култура 

(социално ориентирана и етична) и съвместно развитие (създаване и поддържане на 

информационна мрежа).  

 

2. Оценка на избраната стратегия                                                                                                

 

Избраната генерална стратегия се нуждае от конкретизация, затова се предлагат и три 

алтернативно-функционални стратегии: управление чрез тотално качество (TQM - Total 
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Quality Management), намаляване на обема (downsizing) и реинженеринг (reengineering). 

Предложени са и 9 критерия, по които да се оцени генералната стратегия и възможността за 

нейното реализиране. Предложен е и допълнителен метод – „придобиване”, позволяващ 

навлизане в нови продуктови и пазарни области. 

 

3. Предложения за оптимизиране работата на българските обществени библиотеки          

 

Предложенията за оптимизиране работата на българските обществени библиотеки са 

разпределени в шест точки като първите четири се опират на посочените в НПР на България и 

в Препоръките на Съвета мерки за развитие във връзка със стратегия „Европа 2020”: 

(1) реализиране на потенциала на човешкия фактор; 

(2) Високо равнище на знания и умения, последвани от висока производителност на 

труда; 

(3) Гъвкаво управление; 

(4) Изпреварващо обучение за създаване на работна сила според нуждите на пазара на 

труда; 

(5) Предложения за промени в Закона за обществените библиотеки; 

(6) Нови модели за промоциране на библиотечните услуги. 

 

Заключение 

 

В заключението са направени основните изводи за развитието на обществените 

библиотеки в условията на новата информационна среда и перспективите за българските 

обществени библиотеки следствие от прилагането на инструментите на стратегическия анализ 

за идентифициране възможностите и заплахите от външната среда, както и силните и слабите 

страни от вътрешната среда. 

- Въвеждането на новите ИКТ променят библиотеките и техните дейности. Те се 

разпознават вече като „библиотеки без стени” – виртуални и дигитални. 

- Появяват се понятия като „хибридни библиотеки” и „библиотеки-пепеляшки”, приети в 

дисертационния труд като нови форми за „визуална комуникация” с потребителите. 

- Нараства броят на български потребители с достъп до Интернет 

- Всички изследвани библиотеки са оборудвани с ИКТ и персоналът е преминал основни 

компютърни обучения благодарение на програма „Глоб@лни библиотеки-България”.  

- Положително е участието, макар и на малък процент библиотеки, в национални и 

международни проекти за опазване на книжовното културно наследство. 



 

- Опасна перспектива за развитието на библиотеките в новата информационна среда е 

липсата на финансови средства, лошата материално-техническа база и липсата на 

квалифициран персонал. 

В заключението са изведени и ползите от въвеждането на предложената стратегия на 

концентрация, избор и прилагане на иновации: 

- Максимално използване на изградените обществено-информационни центрове в 

библиотеките за образоване на гражданите от съответния регион чрез съвместни 

инициативи с местните финансиращи власти. 

- Създаването на „библиотеки-пепеляшки” като алтернативи за „социално партньорство” 

между видовете библиотеки. 

- Упражняване на информационен мениджмънт върху управление на информационните 

услуги (отваряне към мобилни версии на библиотечните електронни каталози). 

- Преориентиране към изграждане на матричен тип организационно-управленска 

структура за реализиране максимално потенциала на човешките ресурси и повишаване 

квалификацията на персонала. 

 

Научни приноси 

 

Научните приноси изложени в дисертационния труд са следните: 

 

1. Направена е оценка на дейността на българските обществени библиотеки в условията 

на новата информационна среда, прилагайки техниките на стратегическия анализ – 

PEST-анализ и SWOT-анализ. 

2. Предоставен е набор от емпирични данни, които позволяват тестването на други 

алтернативни хипотези.  

3. Предоставя се база за последващи изучавания на дейностите на българските 

обществени библиотеки, като се включват повече характеристики. Възможни полета за 

бъдещи изследвания в тази област са детайлно проследяване на кадровата политика и 

развитието на библиотечните специалисти.  

4. Изведена е възможна стратегия за развитие на българските обществени библиотеки в 

условията на нова информационна среда - Стратегия на концентрация, избор и 

прилагане на иновации. Посочени са методите за нейната реализация - чрез “вътрешно 

развитие”, като се разчита на висока квалификация и професионално отношение, и 

„придобиване” за навлизане в нови продуктови и пазарни области.  

5. Практическа значимост на настоящото изследване е приложимостта му като концепция 

за стратегическо развитие на дадена обществена библиотека.   
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