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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Бързото развитие на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в 

края на XX век и началото на ХХI век води до сериозни промени както в традиционно 

съществуващите библиотеки, така и на техните видове. Появяват се нови видове 

библиотеки, някои от които обединяват характеристиките на повече от един 

традиционен вид. Започват процеси на съпоставяне между новите и традиционните 

видове библиотеки. 

Проблемът за видовете библиотеки и техните специфики се разглежда много 

обстоятелствено през целия XX век и е еднакво важен за всички страни, в които 

съществуват  многобройни и разнообразни библиотеки.  

В началото на ХХI век глобалните проблеми в света повлияха много бързо и 

силно на развитието на библиотеките. Навсякъде вече остро се поставя въпросът за 

това как да се развиват  досега съществуващите библиотеки, за да могат да изпълняват 

своята основна мисия в служба на обществото.  При определяне на актуалното 

състояние на темата няма да сгрешим, ако кажем, че в момента се намираме на 

границата между старото и новото, между традиционното и нетрадиционното, между 

реалното и виртуалното. Доколко прескачаме границата и какви ще бъдат бъдещите 

библиотеки, на този етап е много трудно да се каже, тъй като всички процеси в 

библиотеките са в развитие и търпят еволюционни, а в някои случаи дори 

революционни промени. Затова темата за видовото многообразие на библиотеките и 

техните видови особености продължава да бъде изключително актуална. 

Същността на институцията „библиотека” не се е променила през вековете от 

времето на шумерите до наши дни. Тя все още е една подредена колекция от текстови и 

графични материали, която трябва да бъде лесно използваема  и достъпна за 

неограничен брой лица. Развитието на ИКТ, особено на интернет и уеб, доведоха до 

значителни промени в начините, по които се генерира и разпространява информация, в 

нейното използване и достъпа до нея. Библиотеката като социална институция 

продължава да съществува в традиционния си вид и същността ѝ остава устойчива, но 

измененията в технологиите са толкова съществени, че те вече водят и до същностни 

промени, свързани с функциите и дейността ѝ. Динамиката на тези процеси в последно 

време  породи редица противоборстващи концепции както в науката, която се занимава 

с изследването на библиотеките – библиотекознанието, така и в практиката на 
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библиотеките. Предлаганите за разглеждане проблеми са свързани с историята и 

технологията на формирането, действието и перспективите за развитие на основните 

видове библиотеки на определени етапи от общественото развитие. Много автори се 

занимават с видовете библиотеки и тяхната класификация, типология и систематизация 

за целите на усъвършенстване на структурата на библиотечното дело в дадена държава, 

оптимизиране на управлението на отделните видове библиотеки и библиотечните 

системи или мрежи, образованието и квалификацията на библиотечните специалисти, 

подготовка на планове и статистическа отчетност, съпоставима в национален и 

международен аспект. Ерата на цифровите технологии доведе до “смяна на 

парадигмата” в глобален мащаб. Един от най-важните приноси на уеб технологиите е 

създаването на електронните/дигиталните библиотеки, които позволяват на 

потребителите да имат достъп до електронни информационни ресурси от почти всяка 

точка на света. Тези тенденции са характерни за новата  дигитална парадигма. Но 

новите библиотеки не трябва да се разглеждат само като точка за достъп до 

дигиталната информация. Промените стават по-дълбоки и те минават през 

многобройните библиотечни дейности, услуги и структури. Затова  натрупаният досега 

богат теоретичен и практически опит по проблемите на видовете библиотеки в 

традиционния им вид започва да се допълва от  теорията и практиката в изследването 

на новите видове библиотеки, появили се в края на XX век и началото на ХХI век. За 

всички изследователи е ясно, че сме на прага на трансформация на видовете и вероятна 

поява на нови видове, а дали и ще изчезнат тези, които съществуват в настоящия 

момент, все още се водят разгорещени спорове.  

Целта на изследването е да се анализира състоянието на видовете библиотеки 

по някои базови критерии, влияещи на вида им, да се очертаят основните тенденции за 

развитието на видовете и да се достигне до теоретичен модел за класифициране на 

традиционните и новите видове библиотеки в процеса на промяна на парадигмата на 

библиотечната теория и практика.  Основните задачи, които си поставя изследването, 

са: да се анализират теоретичните постановки по темата, като се представят и обобщят 

съществуващите класификационни схеми; резултатите от анализа да се съпоставят с 

практиките днес на традиционните и нови видове библиотеки, повлияни от 

информационното общество; да се предложи авторска класификационна схема на 

видовете библиотеки, основаваща се на определени основни критерии и позволяваща 

да се изведат характеристики на отделните видове библиотеки днес; да се очертаят 

промените в библиотеките в края на XX век и началото на ХХI век, като посочат 
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ключови трансформации на видовете; да се изяснят основните тенденции в развитието 

на видовете библиотеки и да се направят изводи за състоянието на видовете 

библиотеки на границата между съществуващите и действащи досега библиотеки и 

тези на бъдещето, като се разработи теоретичен модел за класифициране на 

традиционните, трансформираните и новите видове библиотеки. 

Обект на изследването е видът библиотека. При определянето на 

спецификата на видовете библиотеки и тяхното развитие трябва обаче да се имат 

предвид някои важни характерни особености на библиотеката като обществен 

институт. 

Много автори са се опитвали да дадат определение за същността на 

библиотеката, като изхождат от мисията, целите и задачите, които стоят пред тази 

институция. В дефиницята на понятието „библиотека” често се среща фрагментарност, 

едностранчивост и даже противоречивост. Най-често съдържанието на понятието е на 

емпирично равнище.  В същото време за библиотеките невинаги се разсъждава общо. В 

обществото има разделение на библиотеките на различни видове в зависимост от много 

и различни специфични критерии – целево предназначение на библиотеката; 

ведомствена принадлежност; юридически статус; държавна или географска 

принадлежност; тематика и състав на колекциите; профил на потребителите; 

обслужване с определени видове документи; особености на обслужването в даден 

регион; степен на задоволяване на читателските потребности; обем на фондове и 

дейност; степени на достъпност; мотивация за ползването на библиотеката. При 

появата на новите видове библиотеки можем да добавим  вид и относителен дял на 

дигитализираните медии; вид и относителен дял на достъпните информационни 

ресурси; вид и обхват на дигитално базираните услуги; вид и обхват на виртуалните 

услуги; създател; легитимност; възможности за търсене; начин на създаване; 

организация; условия за копиране; тип на достъпа; характеристика на текстовете и др. 

Всички тези особености обикновено се използват при вариантите за определяне на вида 

библиотека и представянето им в класификационни схеми. 

Предметът на настоящото изследване са съществените признаци на 

библиотеката, които могат да повлияят на видовата характеристика. Както беше 

отбелязано по-горе, много и различни са признаците (критериите), по които се 

конкретизират отделните видове библиотеки. Само някои от тях обаче имат базово 

значение за определянето на вида. В работата са посочени следните четири групи 

критерии, като подробно е обоснован техният избор: 
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 Мисия на библиотеката. Цели и задачи на библиотеката като израз на 

смисъла на съществуването и предназначението на конкретната библиотека; 

 Колекции като състав и качество, част от политиката за развитие на 

библиотеката и основа за библиотечното и информационното обслужване; 

 Услуги. Достъп до услуги като съществена част от дейността на 

библиотеката в информационното общество за обслужването на ползвателите; 

 Организация. Системи. Кооперация, които са логично следствие от 

промените,  и които  са свързани с нови форми на организация, нови участия в системи 

и мрежи, коопериране.  

Като хронологични рамки на изследването можем да посочим: начало на 

изследването 80-те и 90-те години на XX век, когато това бяха нови теми в българското 

библиотечно дело и когато на теорията се отдаваше по-голямо внимание, до  днешния 

ден. 

Настоящата работа носи характера на научно-приложно изследване. За 

изследваните видове библиотеки са събрани и анализирани данни от различни 

източници – публикации, отразяващи теорията и практиката, доклади, съобщения от 

научни форуми и дискусии, статистически и социологически изследвания. Проучени са 

интернет страници на различни видове библиотеки, откъдето е събран представителен 

емпиричен материал. По първоначален замисъл се планираше да се направи едно 

експресно допитване до ръководители и работещи в различни видове библиотеки по 

телефона или чрез кореспонденция, но впоследствие се отказахме от това намерение. 

По-важно е според нас да представим реално видимото в пространството за тези видове 

библиотеки, което също е индикатор за развитието на вида библиотека в 

информационното общество. В труда се използва също така и реално натрупан опит на 

докторанта в процеса на неговата професионална реализация. 

Потърсени са общите свойства и закономерности в развитието на видовете, 

отразени и в различни изследвания на сравнителното библиотекознание. Може 

спокойно да се каже, че проблемът за спецификата и тенденциите в развитието на 

видовете е проследен „отвътре навън”. Теоретичното изследване има за цел да събере 

информация за проблема в реалното време. Като действащ библиотекар и изследовател 

в областта на библиотечния мениджмънт, докторантът прави опит критично да оцени 

ситуацията, защото крайната цел на изследването е да се оптимизира преходът от 

традиционната към новия вид технологична библиотека в практиката на действащите 
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библиотеки. Стремежът е да се мине през всички етапи на изследването – от 

познавателния до прогностичния. Целта е по-скоро извеждането на основните 

закономерности в развитието на видовете библиотеки, изясняването на понятията и 

термините, планомерното системно изучаване на проблемите и ситуациите от 

практическата дейност на библиотеките, отколкото разглеждането на теоретичните 

проблемите на тяхното класифициране и систематизация 

 Посочването на основните тенденции във видовото преобразование на 

библиотеките има социални и икономически последствия. Изясняването им ще помогне 

на библиотеките да стабилизират своята роля в обществото като информационни, 

образователни, културни и социални институции. То ще помогне на държавните и 

местните органи най-рационално да използват средствата на данъкоплатците за 

създаването на такава организация, която да осигурява бързи и качествени библиотечни 

услуги на гражданите. Предлаганата работа представлява интерес и за работещите 

библиотекари, и за тези, които се обучават, защото те трябва да познават историята и 

същността на традиционния вид библиотека, новите видове и възможностите за 

реформи и промени в тях.  

Темата e структурирана в увод, три глави, заключение с обем от 271 страници. 

Към труда има също така библиография – 93 заглавия, списък на използваната 

литература – 92 заглавия и приложения – 5 броя . Изложението е илюстрирано с 6 броя 

таблици. 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

В Увода са представени актуалното състояние на темата; обектът и предметът на 

изследването; методиката и границите на научно-приложното изследване. Дефинирани 

са пет основни работни въпроса. Посочени са хронологичните  рамки, разкрита е 

структурата на работата. Очертани са седем на брой очаквани резултата от работата и 

са дадени  някои позиции, ограничения и трудности в процеса на разработката.  

Глава Първа „Съвременното библиотечно дело и  проблемите на  видовете 

библиотеки” е представена в две части. В първата част е направен анализ на 

състоянието на проблема в библиотечната теория и практика, като е показан 

натрупаният теоретичен и богатият практически опит  в чужбина и у нас по проблемите 

на видовете библиотеки в традиционния им вид. Тук са представени проблемите на 
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традиционните видове библиотеки, но и на тези, появили се в информационното 

общество.  Разкрива се, че за краткия период на появата на нови видове библиотеки 

(края на XX век и началото на ХХI век) може да се каже, че се наблюдава бум в 

създаването на нови видове, започва и развитието на теорията, като особено осезаеми 

промени настъпват в терминологията. 

Във втората част са посочени критериите, които са в основата на определянето 

на видовете библиотеки. Разкрива се, че в досегашната практика на групирането на 

видовете библиотеки (критерии и схеми) са предложени практически всички параметри 

от дейността на традиционната библиотеката и разработените критерии и схеми са 

действащи в библиотечното дело през цялото време на работа на традиционните 

библиотеки. В Таблица №1 са показани някои основни класификационни схеми в 

хронологичен ред на тяхната поява. Разкрит е и не особено богатият опит по 

класифицирането на библиотеките в България. От разгледаните проблеми става ясно, 

че единна класификационна схема няма и не може да бъде направена. От гледна точка 

на практиката и целите, които са поставени, всеки си избира, допълва, преработва или 

изработва нова схема на видовете библиотеки. Показано е сходството в критериите за 

определяне на същността на традиционната и новите видове библиотеки. Разкрит е 

прагматичният подход, който е характерен за представянето в групи и схеми и на 

новите видове библиотеки – електронни, хибридни, дигитални и др. В тази част се 

предлага и работна класификационна схема на традиционните и новопоявилите се 

видове библиотеки, която е изработена  и аргументирана от  автора на труда на базата 

на четири основополагащи критерия: „Мисия на библиотеката. Цели и задачи на 

библиотеката”, ”Колекции”, „Услуги. Достъп” „Организация. Системи. Кооперация”. 

Тази схема е поставена в основата на изследването.   

Направени са следните изводи: 

1. На прага сме на трансформация на видовете и вероятна поява на нови 

видове, а доколко ще изчезнат тези, които съществуват досега, все още се 

водят разгорещени спорове. 

2. Има голямо разминаване в основополагащите принципи за изработване 

на една нова класификация на библиотеките, защото наред със старите 

форми  постоянно се появяват нови. 

В Глава Втора „Характеристики на видовете традиционно съществуващи 

библиотеки и съвременни тенденции в развитието на вида” е направен подробен 

анализ по предложената в Глава Първа работна класификационна схема на 
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традиционно съществуващи библиотеки – национални, обществени, университетски, 

специални и училищни. Анализът и разкриването на тенденциите в развитието на тези 

видове се правят  по посочените по-горе четири основополагащи критерия: „Мисия на 

библиотеката. Цели и задачи на библиотеката”, ”Колекции”, „Услуги. Достъп”, 

„Организация. Системи. Кооперация”.  За база на анализа и изявяването на тенденциите 

в развитието на библиотеките са използвани проучванията в професионалния и 

специализиран печат, пряко отнасящи се до темата за видовете библиотеки и тяхната 

специфика, както  и социологически и статистически анализи в международната теория 

и практика, стратегии и  концепции за развитието на информационното общество и 

библиотеките в различни страни, такива с обществен и политически характер, 

третиращи проблемите за промяна на обществото в глобалната ера и редица други 

сродни на темата и събраните емпирични сведения, посочени в Приложение № 1–5, 

представени данни от интернет страниците на български библиотеки – Националната 

библиотека; за обществените библиотеки – 27 регионални и 15 читалищни, градски и 

общински библиотеки, които се намират в градове извън областните; за 

университетските библиотеки на 20 висши училища в България  по следните критерии: 

брой на обучаваните студенти: над 4 000; висши училища с държавно и частно 

финансиране: 16 с държавно и 5 с частно финансиране и акредитирани професионални 

направления и специалности от регулираните професии: най-малко 3 броя; за  7 

специални библиотеки; за няколко училищни библиотеки. Прегледани бяха десетки 

интернет страници на училищата в България.  Буди недоумение фактът, че в училища, 

за които имаме предварителни сведения, че работят добри библиотеки, тяхната дейност 

не е отразена на сайта на училището.  Затова  сме се задоволили  с много малко 

примери.  

   За  всеки вид библиотека е направено обобщение, свързано с характеристиките 

на вида и тенденциите за развитието му.  

Тук са изведени следните основни изводи:  

1. Технологичните промени, които са довели до изменения на задачите, промени 

в състава на колекциите, появата на нови и усъвършенстването на стари услуги, както и 

редица организационни и координационни проблеми позволяват видовете да 

съществуват в една хибридна среда  (като хибридни библиотеки). 

2. Много автори признават, че обществените библиотеки са подложени на най-

дълбоки промени, защото навлизането на ИКТ и динамиката в глобалното общество 
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трансформират ежедневно публичната сфера и пространство и това естествено 

рефлектира най-бързо и най-много върху този вид библиотеки. 

3. За националните библиотеки на този етап може да се обобщи, че запазват 

своите позиции като основни центрове за съхраняване и популяризиране на 

националното  писмено културно наследство 

4. Университетските библиотеки са изправени пред непрекъснатите промени 

като следствие от големите социални, икономически и институционални 

трансформации във всички сектори на висшето образование, както и развитието на 

ИКТ. Ролите на университетските библиотеки са базирани отчасти на екстраполации от 

съществуващите функции, но те също така приемат и принципно нови роли за 

академични библиотеки. 

5. Поради спецификата си да обслужват в тесни области и в дълбочина, 

специалните библиотеки много интензивно се модернизират и работят в електронна 

среда. 

6. Училищните библиотеки решават много проблеми в рамките на новите 

образователни системи, новите начини на мислене, новите канали за комуникация и 

други, които са решаващи при подготовката на учениците за бъдещето.  

Глава трета ”Характеристики на видовете библиотеки, появили се в 

информационното общество” се състои от две части. В първата част е 

направен подробен анализ по предложената в Глава Първа работна 

класификационна схема, но вече на видовете библиотеки, появили се в 

информационното общество – електронни/дигитални, хибридни  и виртуални 

библиотеки. Тъй като се наблюдава сходство в критериите за определяне на 

същността на традиционната и новите видове библиотеки и с цел съпоставяне, 

са използвани критериите, по които е направен анализът на традиционните 

видове библиотеки, но са развити и посочени и някои нови, особени критерии, 

специфични за новите библиотеки. Характеристика на голяма част от 

самостоятелните дигитални библиотеки е направена в Глава Втора, тъй като е 

трудно да бъдат очертани тенденциите в промените на традиционните 

библиотеки, без да се разгледат техните дигитални колекции и организацията на 

дигитални услуги и дейности. В тази част се характеризират само някои 

федерални дигитални библиотеки-проекти, като е обърнато внимание на тези, 

които имат европейско, международно и национално значение. Целта е да се 
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види дали разгледаните европейски и международни библиотеки са нов вид 

библиотеки и доколко те се различават от традиционните. 

Във втората част  ”Трансформация на видовете библиотеки” с цел да се 

разберат, осмислят и насочат тенденциите в развитието на традиционните библиотеки и 

появили се през последните години нови библиотеки, са посочени някои от основните 

фактори в обществото и в информационната среда, водещи до промени в библиотеките 

като информационната експлозия, усилената конкуренция, финансовите ограничения, 

демографската трансформация, факторът околна среда, както и са цитирани  

тенденциите  в  Изводи от Доклада на ИФЛА за основните насоки на развитие „На 

гребена на вълните или настигнати от прилива: Да се ориентираме в променящата се 

информационна среда”.   

 Тук са изявени основни тенденции в развитието на видовете библиотеки  и се 

посочва, че анализите показват, че тенденциите в развитието на библиотеките са твърде 

разнообразни и разнородни, те са в процес на формиране и постоянни промени и затова 

трудно се подлагат на приоритизиране. Дейността на библиотеката е многостранна и 

разнопосочна и има много характеристики. Всички елементи на библиотеката са важни 

за нейното развитие и оказват влияние върху промените ѝ, затова с цел съпоставимост 

и разкриване на тенденциите се спазва схемата от критерии от предходните глави. В 

Таблица № 3 се прави опит в концентриран вид да се покажат основните тенденции в 

развитието на видовете библиотеки като взаимовръзка между стари и нови парадигми. 

 

Таблица № 3. Стари и нови парадигми 

Признаци/Критерии Стара парадигма Нова парадигма 

Мисия на библиотеката. 

Цели и задачи на 

библиотеката  

Система със стабилни цели  

и устойчиви задачи.  

Отворена система   с 

промяна на класическите 

цели и задачи. 

Колекции Собствени  ресурси в 

печатен вид.  

Дигитализирани собствени 

ресурси и  събиране на 

издадени в дигитален вид 

ресурси. 

Услуги. Достъп Традиционни услуги за 

общността като цяло и 

групи потребители. 

Електронни 

персонализирани услуги 

по потребителски 

http://tuj.asenevtsi.com/BSC/BSC16.htm
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Ограничен по различни 

причини достъп. 

интереси.  

Широк свободен достъп. 

Организация.Системи. 

Кооперация  

Възможности за развитие 

като конкретна  

институция. 

 

Участие в мрежи и 

коопериране на дейности в 

конкурентна среда. 

 

 

В тази част са посочени и основните етапи в развитието на  библиотеката, както 

и  извършващите се трансформации: 

 Традиционната библиотека от библиотека със затворен достъп се 

изместват към библиотека с отворен достъп. 

 Библиотеката с отворен достъп се измества към автоматизираната 

библиотека. 

 Автоматизираната библиотека води към електронната/дигиталната 

библиотека. 

 Дигиталната библиотека скоростно върви към виртуалната библиотека. 

 

ТАБЛИЦА № 4. Етапи в развитието на вида библиотека 

 

 

Хибридна 

библиотекаа 
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 На практика всички видове библиотеки и досега работят като: 

 традиционни: национални, обществени, университетски, специални, 

училищни; 

 автоматизирани: национални, обществени, университетски, 

специални, училищни; 

 хибридни: национални, обществени, университетски, специални, 

училищни; 

 дигитални: национални, обществени, университетски, специални, 

училищни; 

 виртуални: национални, обществени, университетски, специални, 

училищни. 

Тези взаимовръзки са показани в две таблици (Таблица №5 и Тблица №6). 

 

ТАБЛИЦА № 5. Взаимовръзки традиционни библиотеки–библиотеки, 

появили се в информационното общество 
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ТАБЛИЦА № 6. Взаимовръзки  библиотеки, появили се в 

информационното общество–традиционни библиотеки 
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Налагат се следните изводи: 

1. Развитието на библиотеките вече е в ход. Съществуват алтернативни 

визии за библиотеките в бъдеще. Има спокойни и прагматични 

вижданията за библиотеките и тяхната работа в настоящия момент и 

близкото бъдеще. Има крайни мнения за изчерпване ролята на 

библиотеките и края на тази традиционна институция. Никой не се наема 

обаче да даде твърдо становище. Всички виждания са с условности и в 

рамките на прогнозите за един обозрим период.   

2. Предизвикателствата, пред които е изправена днес дигиталната 

библиотека, не са технологични и технически, а по-скоро са 

предизвикателства на социалната, икономическа и законодателна среда 

нарастващото значение на цифровата информация във всички области на 

човешката дейност. 

3. На практика дигиталните и виртуалните библиотеки на този етап от 

развитието си са всъщност услуги, добавени към традиционните 

библиотеки. Ресурсите мога обаче да бъдат използвани само с определени 

технологии; съществуват успоредно с традиционните библиотеки, или 

като част от тях или като отделни субекти; все още не са заменили 

физическото съществуване на документа напълно, но няма съмнение, че 

тенденциите са към дигитализация в масов мащаб. В момента изявения 

хибриден характер на библиотеките се проявява най-вече в смесеното 

обслужване с печатни и електронни ресурси. Разгледаните европейски и 

международни библиотеки, макар че имат цели, задачи, предоставят 

услуги и са собствена организация, на практика не са нов вид библиотеки, 

а предоставят възможност за по-бърз и по-ефективен достъп до ресурсите 

на библиотеки от един и същи вид или от няколко вида.  

4. На практика не може да съществува някаква устойчива класификация на 

новите и старите видове.  

 

В Заключението е направен общ преглед на извършеното изследване, 

верифицирани са работните въпроси, посочени са приносните моменти и породените от 

анализа насоки за бъдещи изследвания.  
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Към труда има също така библиография (цитирани публикации) и списък на 

използваната литература. В пет Приложения са дадени таблици с проучвания на 

интернет страници на различните видове библиотеки по основните критерии, посочени 

в изследването 

 

 

ОБЩИ ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Проблемната задача, която си поставихме в настоящата работа, е свързана с 

видовете библиотеки при промяна на парадигмата на библиотечната теория и практика. 

Основните задачи на изследването са: да анализира състоянието на проблема в 

теорията и практиката,да изведе основните критерии за определяне на видовете и да ги 

представи в класификационни схеми, да изработи характеристики на отделните видове 

библиотеки, които да доведат до изводи за състоянието на видовете библиотеки на 

границата между съществуващите и действащи досега библиотеки и библиотеките на 

бъдещето. Задачите бяха свързани с извеждането на основните тенденции в развитието 

на видовете библиотеки и очертаване на трансформациите в тях, както и представянето 

им в един теоретичен модел за класифициране на традиционните, трансформираните и 

новите видове библиотеки.  

Като съпоставим очакваните резултати в това изследване и постигнато можем да 

кажем , че: 

 За изработването на оценката за спецификата на видовете традицонни 

библиотеки от днешна гледна точка бе предложена авторска версия на видовете 

библиотеки и класификационна схема, по която бяха направени характеристики на 

отделните видове библиотеки. Бяха проследени и изведени видовете библиотеките в 

традиционните им проявления и онези, появили се в информационното общество. Това 

изследване помогна да се изявят съществуващите и прилагани основни критерии за 

определяне на видовете библиотеки, съществуващите и приети класификационни 

схеми на библиотеките досега. Анализирани бяха специфичните особености на 

отделните видове библиотеки – традиционни и новопоявили се. 

 Показани са тенденциите в развитието на традиционните библиотеки, 

условията и проблемите на възникващите нови видове. Най-важното е, че беше 

направена връзка между всички видове библиотеки, между традиционно 

съществуващите – национални, обществени, университетски, специални и училищни 

библиотеки, между новопоявилите се – електронни/дигитални, виртуални и хибридни 
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библиотеки и между традиционно съществуващите и новопоявилите се. Анализът и 

съпоставянето дадоха възможност да се отговори на редица дискусионни въпроси, 

свързани със същността и бъдещето на видовете библиотеки. 

 Беше направен опит да бъдат цялостно или частично доказани или 

отхвърлени поставените работни въпроси. Поставените в началото работните въпроси 

бяха проверени. Резултатите са следните: 

 Представляват ли появилите се нови видове библиотеки (дигитални, 

виртуални)същински нов вид или са технологичен продукт на 

традиционния вид? Практиката досега показва, че концепциите за 

дигитални и виртуални библиотеки са всъщност услуги, добавени към 

традиционните библиотеки. Използването на ресурсите обаче в тях обаче 

става възможно единство при наличието на компютри. Реално 

дигиталните библиотеки съществуват успоредно с традиционните 

библиотеки, като част от тях или като отделни субекти. Общо мнението 

на експертите се свежда до това, че дигиталните и традиционните 

библиотеки ще продължат да съществуват, т.е. библиотеките като 

организации ще продължат да са собственици на големи колекции от 

традиционни материали паралелно с високоразвитите структури на 

електронни служби и услуги. 

 Кои нови видове библиотеки могат да се определят като коренно 

различни от традиционните? Какви са критериите за това? На този 

етап трудно бихме определели съвършено нови видове библиотеки. 

Тенденциите обаче са към пълна подмяна на традиционните носители с 

дигитални. Тук трябва да отбележим един много съществен факт. Много 

електрони, дигитални и виртуални библиотеки са създадени и се създават 

от нови организации, които са извън библиотеките. Тези организации 

обикновено се конструират с цел основаване и развитие на такава 

библиотека, т.е. те са нови, започват от нулата и не са обременени с 

традиции. Библиотеките са принудени обаче да поддържат 

традиционните служби и услуги и паралелно да развиват новите. Затова 

един вероятен сценарий е финансовите средства на пазара да се 

преразпределят, като се инвестира и в нови структури, и в създаването на 

информационна продукция в нови форми. Независимо от това в 
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дългосрочна перспектива няма никакви прегради за развитието паралелно 

на традиционните и дигиталните услуги. 

 Ще отмре ли традиционния вид библиотека, кога и какво ще я замени? В 

библиотечна общност, разбираемо засега, никой не предрича отмиране на 

библиотеките. Но много активно се наблюдава развитието им, следят се 

технологичните и социалните тенденции, които имат отношение към 

библиотеките и обществения достъп до информация, и се насърчават 

дискусиите около тях. Стремежът е да се идентифицират тенденциите, за 

да се формират подходящи политики и практики, основани на тях, които 

ще имат преки последици за библиотечната общност. Всички развити 

библиотечни общности вече са се ангажирали с разработката на 

подходящи визии, стратегии, позиции и послания с цел оформяне на 

бъдещето на библиотеките в дигиталния свят. Може би традиционната 

библиотека ще престане да съществува като вид само при технологии, 

даващи възможност за сливане на границите между реалния и виртуалния 

свят.  

 Въпреки условностите създаденият теоретичен модел за класифициране 

на традиционните и новите видове библиотеки  е  работещ в условията на промени и 

противоречия в развитието на библиотеките . 

Предложените в работата становища и генерираните препоръки за бъдещата 

работа на библиотеките и на библиотечния сектор се основават на сериозния анализ на 

дейността и спецификите на отделните видове библиотеки и техните взаимовръзки. 

В процеса на работа беше уточнен и използвания категориален апарат. Бяха 

въведени и някои терминологични уточнения, които могат да бъдат използвани в 

бъдеще.  

Основните изводи, които се налагат, са:  

1. Всички промени протичат в несигурна среда на смяна на парадигмата. 

2. Създадено е едно голямо многообразие и в теорията, и в практиката. 

3. Динамичността на процесите не позволява да се установят крайни факти и да 

се дадат категорични мнения, затова бихме казали, че това е периодът на 

предположенията, хипотезите, визиите за бъдещето.  

4. Съществуват много и различни названия и на новите библиотеки. В общи 

линии потребителят се интересува от намирането на документа, а дали това 

ще е в дигиталната библиотека, в интернет архива или академичния 



 

22 
 

репозиториум, т.е. как се наричат тези организирани колекции, не е много 

важно. 

5. Истината е, че никой не знае какво ще бъде бъдещето на видовете 

библиотеки и на библиотеките въобще, защото има много въпросителни и 

неизвестни. Това обаче още веднъж доказва необходимостта проблемите: 

 да се изследват текущо като се наблюдава практиката в работата на 

всички видове библиотеки; 

 да се анализират системно библиотеките, за да се определят 

тенденциите на развитие; 

 да се включва дейността им в стратегическите планове за развитие на 

икономиката, обществото, културата, за да могат да бъдат адекватни 

на действителността. 

1. Трудно някой на този етап би могъл да даде универсална рецепта как и 

доколко ще се интегрират в новите библиотечни видове старите ресурси на 

библиотеките. Всяка библиотека, обединение от библиотеки, библиотечна 

мрежа или система в зависимост от степента на използване и финансиране на 

ИКТ  има собствено виждане и се развива по собствен начин. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как ще изглежда библиотеката на бъдещето? Ще съществува ли изобщо? Много 

библиотекари дават прост отговор – ДА. Има естествено и емоционални моменти в това 

твърдение, но повечето се базират на реалните факти, които показват, че са натрупани  

големи количества знания в печатен вид на хартиен носител, а създаването на 

електронни/дигитални  документи в световен мащаб тепърва започва. С течение на 

времето потреблението ще определи кои документи и услуги е по-добре да бъдат 

предоставяни в класическия вид и кои в дигитален вид. Тук говорим за намирането на 

подходящ баланс между двете. На този етап е общо мнението, че с изключение на 

някои много тесни отрасли, дигиталните и традиционните библиотеки ще продължат да 

съществуват и да се развиват заедно.  

 

НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

 

Като  ключовите постижения на дисертацията можем да посочим: 
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1. За първи път в България се обобщават нови факти в подкрепа на тезата за 

промяна на парадигмата на библиотечната теория и практика.  

2. Чрез собствена методика, включваща система от критерии и анализ на 

източници, за първи път се открояват и систематизират: 

 мащабите на промените от началото на ХХI век в българските библиотеки 

и на тази основа са изведени възможните трансформации на видовете; 

 основните тенденции в развитието на видовете библиотеки и връзките 

между тях, включително новите технологични модели; 

 състоянието на видовете библиотеки на границата между 

съществуващите и действащи досега библиотеки и библиотеките на 

бъдещето; 

 новопоявилите се видове и тяхното отличие от досегашните. 

3. Разработен е авторски модел (схема) на видовете библиотеки в настоящия 

момент.  

4. Постигнатото от дисертационния труд може да послужи като основа за 

усъвършенстване на българското библиотечно дело, защото на практика българските 

библиотеки трудно хармонизират своята работа със световните тенденции, което се 

дължи на незадоволителните инвестиции в тях през последните години. В 

професионалната и социална практика всеки управляващ библиотека и всеки 

библиотекар може да оцени посочените тенденции и резултати, а така също да 

коригира част от своята практика.  

Фактите, анализът и изводите от настоящата работа могат да бъдат използвани в 

библиотекознанието и изучаваните там дисциплини. 

Като първи обобщен материал по темата, трудът може да служи като основа за 

бъдещи научно-практически изследвания. 

Настоящото изследване поставя началото у нас на разглеждането на проблемите 

в тяхната съвкупност и може да служи за основа на много дейности, свързани с 

работата на библиотеките, тяхната роля и място в обществото, както и с тяхната 

промяна.  
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It is the first time the new facts in maintenance of the opinion about the change of the 

paradigm of the library theory and practice have been generalized in Bulgaria. It is the first 

time the measures of the changes from the beginning of the XXI
st
 century in the Bulgarian 

libraries have been outlined and systematized through an own method, including a system of 

criteria and analysis of sources. On this basis have been drawn the possible transformations of 

the different types. There were analyzed the basic trends in the development of the different 

types of libraries and the relations between them, including the new technological models, the 

state of the different types of libraries on the borderline between the libraries which have been 

existing and operating so far and the libraries of the future. The newly appeared types and 

their distinctions from the former ones were investigated.    

 

All that was achieved by the dissertation could serve as a basis for improving the Bulgarian 
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