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„В помощ на безработните лица“ (в партньорство с 
Бюро по труда – Асеновград).

Библиотеката е значим притегателен център в 
предоставянето на достъп до знание, информация и 
услуги за всички жители и общности в Асеновград 
и региона. В своето развитие тя предлага гъвкави 
услуги, съобразени със социално-икономическите 
промени, помага за запазване на културата, исто-
рията и традициите на местната общност и оси-
гурява лесен достъп до материали. Библиотеката 
предлага не само допълващи образованието дей-
ности, но е сериозен и надежден партньор в обра-
зованието – има добре обмислени изяви, насочени 
към организиране на свободното време на деца-
та, съчетавайки забавленията и създаване на нови 
прия телства с придобиване на нови знания в раз-
лични области.

Гости на юбилейното честване

Дейността на библиотеката е оценена от про-
фесионалната общност, свидетелство за което 
са присъдените отличия: второ място в конкур-
са „Глоб@лни библиотеки – България“: място за 
е-включване“ в категория „Е-култура“ през 2012 
г. за иновативни услуги, чрез които се подпомага 
електронното включване на местните общности и 

поощрителна награда в конкурса #ВМУЗЕЯСМЕ 
на фондация „Америка за България“ в Категория 
„Най-добра работа с деца“ през 2016 г. за проекта 
„Работилница за родители – да пораснем заедно“. В 
навечерието на 40-годишния юбилей библиотеката 
е номинирана за „Библиотека на годината“ 2020 и 
става носител на първата Награда „Снежана Янева“ 
за иновативна библиотека на ББИА за откриването 
на Дигиталния център, в който ще се дигитализи-
рат периодичните издания, съхранявани в библио-
теката и музея и ще се създаде архив на местния 
периодичен печат.

Честването на юбилея на библиотеката преми-
на като част от програмата на „Паисиевите дни“ в 
Асеновград. По време на събитието беше предста-
вена презентация с любопитни факти от историята 
на библиотечното дело в Асеновград. Поднесени 
бяха грамоти за принос в развитието на библиотеч-
ното дело на бивши служители, както и грамоти за 
успешно сътрудничество на ключовите партньори 
на библиотеката. Участие в програмата взе рок-
група „Сигнатура“ от НБ „Иван Вазов“ – Пловдив. 
Зам.-кметът на Община Асеновград връчи плакет 
„Асеновград“ и поздравителен адрес, в който се 
казва: Вратите на библиотеката винаги са били и 
ще продължават да бъдат широко отворени за всич-
ки любители на науката, изкуството, литература-
та. Книгата е светът на знанието. Тя е история, тя 
е духът на един народ, тя е силата и светлината на 
паметта. Пазете я! И винаги бъдете съвременните 
будители на нашето общество! От сърце Ви желая 
здраве, вдъхновение, мъдрост и постоянство! Про-
дължавайте да задавате посоките на духовността, 
съхранявайки книжовното наследство, намирайки 
точния баланс между традиции и иновации.
Ключови думи: Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ – 

Асеновград, Донка Пашкова, обществени библиотеки, 
проекти, юбилеи 

На 11 ноември 2022 г. членовете на Българския 
информационен консорциум (БИК) се събраха в хо-
тел InterContinental, София, за да участват в Юби-
лейната национална среща, по повод 20 години от 
създаването на първото библиотечно обединение от 
подобен род в България. В срещата участваха над 
40 представители на 26 академични, обществени и 
специални библиотеки, обществени организации, 
представителства на електронни информационни 
ресурси и др.

Срещата беше открита от Надя Терзиева, 
Председател на Управителния съвет на Българ-
ския информационен консорциум и директор на 
Център за книгата на Нов български университет, 
която проследи развитието и дейността на консор-
циума. В презентацията беше подчертана ролята 
на Програмата за осигуряване на споделен достъп, 
която съществува от създаването на БИК до днес 
и се изразява в осигуряване на споделено лицен-
зирано ползване на различни бази данни. Тук г-жа 

Двадесет години библиотечна кооперация 
Управителен съвет на БИК / bic@bic.bg 

БИК 
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Терзиева припомни и просъществувалата 7 години 
инициатива за коопериран абонамент на печатни 
периодични издания с електронни версии между 
библиотеките участнички. Друг акцент в презен-
тацията беше програма за неформално обучение 
и придобиване на знания в професионална среда с 
поредиците на форума „Ден на технологиите“, се-
минарите „Добри библиотечни практики“ и „При-
вилегията да сме информирани“, международното 
изложение Библиосвят (Biblioworld), както и най-
новата инициатива с обучителни семинари за раз-
витие на дигиталната компетентност.

В последвалия презентационен панел, гости на 
Юбилейната среща споделиха своя опит от сътруд-
ничеството или членството в БИК. 

Презентация на Петя Георгиева

Петя Георгиева, директор на Библиотеката на 
Аграрния университет – Пловдив и член на УС на 
Българската библиотечно-информационна асоциа-
ция запозна присъстващите с дейностите на БИК 
и ББИА в надграждане на библиотечно-инфор-
мационните компетентности, като изтъкна поло-
жителните резултати от сътрудничеството между 
двете организации. Тя подчерта, че ББИА (тогава 
СБИР) подкрепя БИК още от създаването му, като 
предоставя информация за него в сайта си и пуб-
ликува материал в Бюлетина на СБИР. През 2004 г. 
БИК оказа съдействие на УС на СБИР при органи-
зацията на националната конференция и осигурява 
част от спонсорите за публикуване на сборника с 
доклади. За своята дейност Българския информа-
ционен консорциум получава Грамота за номина-
ция за организиране на национален споделен або-
намент за базата данни EBSCO Host в продължение 
на 13 години в категория „Подкрепа за библиотеки-
те“ на Годишните библиотечни награди на ББИА за 
2014 г. 

За общата цел за развитие на дигиталната ком-
петентност на библиотечните и информационни 
специалисти в своето представяне „Проектната 

дейност – инструмент за продължаващо образова-
ние на библиотекари и създаване на образователни 
ресурси“ разказа Спаска Тарандова, изпълнителен 
директор на Фондация „Глобални библиотеки – 
България“. За първия в страната споделен абона-
мент за база данни напомни Румяна Соколова от 
Представителството на Clarivate за България, която 
говори за въвеждането на новите информационни 
продукти като успешната задача, изпълнявана от 
българските библиотеки и фирма Бикам. 

Скъп гост в презентационния панел беше Дра-
ган Николич, регионален мениджър продажби за 
Югоизточна Европа на EBSCO Information Services, 
който в презентацията „20 години – вървим заедно 
с Български информационен консорциум“ подчер-
та значимостта на дългогодишното сътрудничество 
между БИК и EBSCO Information Services за осигу-
ряване на качествени електронни информационни 
ресурси за учените и студентите в България. По по-
вод на юбилея от EBSCO предоставят двумесечен 
безплатен промоционален достъп до две бази дан-
ни – колекция Humanities Source Ultimate и eBooks 
University Press Subscription Collection, а за библио-
теките, които са изтеглили най-много пълнотексто-
ви документи от базите ще има много награди. Как 
на практика електронните книги на EBSCO Infor-
mation Services правят библиотеката притегателен 
център за общността разказа Теодора Костадинова 
от Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив с 
темата „eBook Collection“ в Пловдивската народна 
библиотека: сътрудничество в действие“. 

Втората част от срещата продължи с връч-
ване на поздравителни адреси и изказвания на 
юридически и асоциирани членове, като в нея се 
включиха представители на Българската библио-
течно-информационна асоциация, Аграрния уни-
верситет – Пловдив, Техническия университет – 
София, Централната библиотека на Българската 
академия на науките, Югозападния университет 
„Неофит Рилски“ – Благоевград, Народната биб-
лиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, Централната 
медицинска библиотека при Медицински универ-
ситет – София, Пловдивския университет „Паисий 
Хилендарски“, Университета по библиотекознание 
и информационни технологии, Русенския универ-
ситет „Ангел Кънчев“ и Селскостопанската акаде-
мия. Управителният съвет получи поздравителни 
адреси и от Биляна Александрова, която е сред 
основателите на сдружението, Тракийския уни-
верситет – Стара Загора, Медицинския универси-
тет – Вар на, Университетската библиотека на Уни-
верситета за национално и световно стопанство и 
Библиотека „Паница“ при Американския универ-
ситет в България. 
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Участниците в юбилейната среща

Участниците сe обединиха около идеята, че 
20 години след основаването на БИК основните 
му цели да подпомага и насърчава използването 
на информационни ресурси, да удовлетворява ин-
формационните потребности на членовете си и да 
предлага продължаваща квалификация, са още по-
актуални.

Честванията на юбилея ще продължат през ця-
лата академична 2022/2023 г., като за целта е създа-
ден Юбилейният сайт1 на БИК. В него на разполо-
жение са следните секции: 

● Юбилейни новини, където Управителният 
съвет публикува актуална информация за 
всички инициативи, които ще се проведат 
през академичната 2022/2023 г.

● Национална среща, където са представени 
всички материали от презентационния па-
нел.

● Поздравителни адреси.
● Галерия, която представя избрани фотогра-

фии от събитието.
● Библиография за нас, където чрез публика-

ции в професионалния печат може да се про-
следи дейността на БИК.

● Информация за пробни достъпи, съвмест-
но с водещи издатели, които се организират 
през цялата академична 2022/2023 г.

● Хронология, където са отбелязани значими 
за развитието на консорциума събития през 
изминалите 20 години.

В продължение на 20 години БИК спечели до-
верието на участниците в обединението чрез пълна 
отчетност и прозрачност на всички действия. Под-
ходите, които използва консорциумът, осигуряват 
неговата стабилност и дълготрайност. Успехът на 
този модел библиотечна кооперация се дължи на 
частния характер на инициативата, която не разчи-
та на държавна подкрепа, както и на ежедневните 
институционални усилия на екипа на Библиотеката 
на Нов български университет. 

Ключови думи: бази данни, Библиотека  
на Нов български университет, Български  

информационен консорциум, обществени библиотеки,  
университетски библиотеки, юбилеи 

През далечната 1936 г. ентусиазирани читате-
ли със свои книги създават библиотека, върху чия-
то основа се изгражда Народно читалище „Николай 
Хайтов – 1936“. И днес търсенето на книги продъл-
жава със същия ентусиазъм не само от жителите на 
район „Изгрев“ на Столична община, но и от други 
райони на столицата. Броят на редовните ни чита-
тели за последните години е над 600 души, повече 
от 1/5 от които са под 14 години. През пос ледните 
години средно около 40 читатели дневно посеща-
ват библиотеката. Заетите библиотечни единици 
през 2021 г. са 15 569. През същата година са из-
вършени 1321 библиографски справки. От 2016 г. 
с решение на Общото събрание на НЧ „Николай 
Хайтов – 1936“ библиотеката носи името на Любо-

мир Кънчев – виден български сатирик, който е бил 
председател на читалището.

За популяризиране на дейността и фонда си 
библиотеката организира открити уроци, инициа-
тиви, свързани с книгата, културни мероприятия, 
изложби; запознава учениците с изискванията, ус-
ловията и начина за ползване на необходимата ли-
тература в библиотеката; работи с най-малките деца 
с цел зараждане на интерес към книгата; обучава 
читатели за работа с персонални компютри, създа-
ване на електронни пощи и профили в социал ните 
мрежи.

В библиотеката особено внимание се отделя на 
децата и учениците. С тях се провеждат разнооб-
разни популярни беседи на интересни и значими 
теми. Редовно се провеждат „Уроци по родолю-
бие“, представят се презентации по случай 3 март, 

Калейдоскоп
Библиотека „Любомир Кънчев“ при  
НЧ „Николай Хайтов – 1936“ – София 

Ваня Петрова, Мирослава Траянова / biblio.haitov@abv.bg 
Библиотека „Любомир Кънчев“ при НЧ „Николай Хайтов – 1936“ – София 

1 20 години Български информационен консорциум 
[онлайн]. Достъпно от: https://20years.bic.bg/
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