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Трета национална работна среща на
методистите от регионалните библиотеки
в Стара Загора
На 22 и 23 октомври 2018 г. в Регионална биб
лиотека „Захарий Княжески“ — Стара Загора се
проведе национална работна среща на методистите
от регионалните библиотеки. С тази трета поред
на среща се утвърждава традицията за провеждане
на професионален форум на методистите, на който
се разискват актуални теми и проблеми, с цел да
се постигне съгласуваност и единство на коорди
национните, експертно-консултантските и квали
фикационните дейности в рамките на българската
библиотечна система. На срещата присъстваха 35
методисти и директори от 22 регионални библиоте
ки и от Националната библиотека „Св. св. Кирил и
Методий“. Официални гости на срещата бяха Еми
лия Милкова, народен представител, член на Коми
сията по културата и медиите и на Комисията по
политиките за българите в чужбина в 44-то Народно събрание на Република България и г-жа Диана
Атанасова, началник отдел „Култура“ в Община
Стара Загора.
Събитието откри г-жа Надежда Груева, ди
ректор на регионалната библиотека, която поднесе
приветствие към участниците. Емилия Милкова
поздрави участниците в работната среща и споде
ли с тях своите въпроси, отправени към Министъра
на културата г-н Боил Банов, относно програмата
„Българските библиотеки —съвременни центрове
за четене и информираност“.
Първата разисквана тема бе „Защита и пове
рителност на данните в българските библиотеки в
съответствие с Регламент на ЕС 2016/679“, пред
ставена с презентация сит Стефка Илиева, методист
в НБ „Иван Вазов“ —Пловдив. Поради липса на
единни правила за прилагане на Регламента, след
оживена дискусия, методистите се обединиха око
ло становището да бъдат дадени следните препо
ръки при попълването на читателските карти с цел
защита на личните данни на потребителите: върху
формулярите да не се записват данните за паспорт/
лИЧна карта на читателя и контактна информация
(мобилен телефон и е-адрес); тези данни да се за
писват отделно в електронна база на потребителите
или в читателска картотека (за тези, които не из
ползват компютри).
Позовавайки се на документа „Практически
насоки на КЗЛД в кой случаи не е необходимо съг-

ласие за обработване На лични данни“, се обсъди
отпадането на необходимостта от събиране на Дек
ларации за съгласие от потребителите на библиоте
ките, а именно: Обработването на лични данни от
администратори на лични данни, както в публичната, така и в частната сфера е законосъобразно,
ако е налице някое от правните основания, изчер
пателно изброени в чл. 6, параграф 1 от Регламент
(ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата
на данните, ОРЗД, ОИРК): ... б) обработването е
необходимо за изпълнението на договор, по който
субектът на данните е страна, или за предприема
не на стъпки по искане на субекта на данните пре
ди сключването на договор.
Предложено бе библиотеките да включат в
своите правила за ползване на библиотеката текст,
обясняващ целите на събиране на лични данни от
потребителите:
• ежегодна статистика;
• осъществяване на връзка между библиотека
та и потребителите;
• спазване на задълженията на потребителите
да връщат заетите библиотечни документи
и да възстановяват щетите от използването
им.
Направена бе връзка с предложението на
ББИА от 2017 г. до Министерството на културата
относно събирането и анализа на статистическа ин
формация за дейността на обществените библиоте
ки и създаването на Единен модел за библиотечна
статистика в страната и изработените от работната
група от библиотечни специалисти таблици с пока
затели за дейността на обществените библиотеки и
индикатори за резултатите от дейността на общест
вените библиотеки.
Втората тема за дискусия беше „Разходване
на средствата за регионални дейности, отпускани
от Министерство на културата“. В разговорите се
очертаха няколко направления, в които методисти
те биха искали да се използват средствата:
• изплащане на командировъчни разходи и
лекторски възнаграждения на обучителите
при организирани обучения на библиотека
ри;
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• изработване или закупуване на методически
материали за малките читалищни библиоте
ки;
• удължаване на срока за разходване и отчита
не на средствата в рамките на финансовата
година.
Постъпи предложение за писмено запитване
до Министерство на културата по гореизброените
точки.
Третата тема от програмата на работната среща
бе свързана с проблемите на училищните библио
теки и методическата помощ за тях. Таня Пилева,
методист в НБ „Иван Вазов“ запозна аудиторията
с анализ на дейността на училищните библиоте
ки от Пловдивска област за периода 1990 —2017.
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Изрази се надежда, че ДОС1 за физическата среда,
информационното и библиотечното осигуряване на
детските градини, училищата и центровете за под
крепа за личностно развитие към Закона за пред
училищното и училищното образование ще стане
факт и в него ще са включени предложените от
страна на библиотечната гилдия параметри за училищната библиотека - един от начините за решава
не на многото наболели проблеми.
Срещата завърши с предложение за домакин
ство на Националната библиотека „Св. св. Кирил
и Методий“ на следващата работна среща на мето
дистите от регионалните библиотеки през пролетта
на 2019 г.
Ключови думи: обществени библиотеки

Международна конференция на зелените
библиотеки „1_е1'$ Со Сгееп!"
Красимира Няголова / кпуадо1ома@аЬм.Ьд
РБ„Партений Павлович"- Силистра
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От 8 до 10 ноември 2018 г. Националната и
университетска библиотека в Загреб бе домакин
на първата международна конференция на зелени
те библиотеки „Ье1/8 Оо Огееп!“. Конференцията
се проведе в рамките на текущ проект на хърват
ската национална библиотека „Зелена библиотека
за Зелена Хърватия“, който стартира през 2016 г. с
цел обучение на своите потребители и повишава
не на осведомеността сред обществото като цяло
за значението и опазването на природните ресур
си като жизненоважен елемент на националното
наследство. Конференцията, която е подкрепена
от Международната федерация на библиотечни
те асоциации и институции (ИФЛА), хърватското
Министерство на културата и Министерството на
науката и образованието, се организира съвместно
чрез сътрудничеството на библиотеката с Работна
та група за зелени библиотеки на Асоциацията на
хърватските библиотеки.
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По покана на организаторите бях единственият
участник от България в конференцията. Във втория
ден представих презентация на тема „Зелени идеи
и зелени практики в българските библиотеки“. В
презентацията са включени примери на български
те библиотеки за образователни инициативи и ин
формационни кампании за опознаване на околната
среда, опасностите от замърсяване на природата
и застрашени видове животни и растения. Силис
тренската библиотека провежда вече повече от пет
години информационна кампания за заплахата от
замърсяване С пластмасови продукти, вследствие
на свръхупотребата на найлонови торбички и бу
тилирани напитки. В презентацията са включени
примери от библиотеките във Видин, Стара Загора,
Асеновград и Казанлък, свързани с проекти и ини
циативи за опознаване редките и застрашени видо
ве животни и растения и тяхната защита и опазва
не. Представени бяха инициативи за запознаване
със заплахите от замърсяване на въздуха от транс
портните средства, замърсяване на водите и други
инициативи, свързани с кампанията на Българската
библиотечно-информационна асоциация „Направи
зелена твоята библиотека“, а също и проекти, под
крепени и финансирани от Фондация „Глобални
библиотеки —България“.
Членовете на международната библиотечна
общност и други участници в конференцията имаха
възможност да се запознаят по-добре с последните
постижения в областта на зелените библиотеки и
1Държавен образователен стандарт.

