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Сажетак
У раду је представљена библиотечка инфраструктура у Бугарској која пружа библиотечко-информационе услуге на 
територијалној основи. Приказан је правни оквир којим се уређују активности мреже јавних библиотека. Посебно су 
наведене специфичности различитих врста јавних на првом месту Националне библиотеке „Св. Ћирило и Методије“, 
затим регионалних, општинских и читалишних библиотека. Народна читалишта су историјски идентификована као 
типични бугарски модел, који има своје позитивне друштвене рефлексије и у савременом информатичком друштву.
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Увод
У мо дер ним дру штве ним од но си ма би бли о те ка 

се до жи вља ва као де мо крат ска ин сти ту ци ја ко ја 
га ран ту је пра во на си гур ност и при ступ ин фор-
ма ци ја ма и зна њу свим чла но ви ма дру штва, ко ја 
обез бе ђу је ко му ни ка ци ју ло кал них за јед ни ца са 
свет ским кул тур ним на сле ђем. По след њих го ди-
на че сто се ко мен та ри шу но ви обра сци при ли ком 
од ре ђи ва ња ми си је јав них би бли о те ка. У прак си, 
она је по ве за на са кљу че ви ма раз во ја свих еле-
ме на та дру штва – пи сме но шћу, ин фор ми са њем, 
обра зо ва њем, кул ту ром. Ви зи ја њи хо ве уло ге у са-
вре ме ном дру штву, фор му ли са на у ме ђу на род ним 
до ку мен ти ма, од ре ђу је их као кључ ну ка ри ку у да-
тас фе ри, јер упра во би бли о те ке има ју ва жан за да-
так у јав ној ин фра струк ту ри, обез бе ђу ју ћи устав на 
пра ва и сло бо де гра ђа на на јав ни при ступ ин фор-
ма ци ја ма, зна њу и кул ту ри.

Би бли о теч ка ин фра струк ту ра у Бу гар ској је до-
бро раз ви је на и обез бе ђу је би бли о теч ко-ин фор ма-
ци о не услу ге на те ри то ри јал ној осно ви (ре ги о нал-
не би бли о те ке)  као и кроз рад огра на ка.1 По чев ши 
од кључ не уло ге на ци о нал не би бли о те ке, 27 ре ги о-
нал них у об ла сним цен три ма и пре ко 3.000 чи та ли-
шних (укљу чу ју ћи у тај број и оп штин ске), кон стру-
и ше се мре жа јав них би бли о те ка у зе мљи. 

1   Кра си ми ра А лек сан дро ва, Упра вле ние на общ е стве на би бли о те ка в ин-
фор ма ци он на сре да: Успе шни прак ти ки и пер спек ти ви в Бъл га рия (Со-
фия: За бу кви те – О пи сме не хь, 2013), 18

Правци деловања и законодавни оквир
При о ри тет ни прав ци у де лат но сти бу гар ских 

би бли о те ка усме ре ни су на: об на вља ње би бли о-
теч ких ко лек ци ја но вим ин фор ма ци о ним из во ри-
ма, ка ко у тра ди ци о нал ној, та ко и у елек трон ској 
фор ми; укљу чи ва ње би бли о те ка у ин фор ма ци о но 
дру штво зна ња кроз пру жа ње при сту па ре сур си ма 
у на ци о нал ним и ме ђу на род ним ба за ма по да та ка; 
раз вој те ри то ри јал них би бли о теч ких мре жа, ба зи-
ра них на ре ги о нал ним и во де ћим оп штин ским и 
чи та ли шним би бли о те ка ма, као пред у слов за јед-
нак при ступ гра ђа на ин фор ма ци ја ма, мо гућ ност 
за це ло жи вот но уче ње, за сти ца ње ква ли фи ка ци ја 
и пре ква ли фи ка ци ја, за за до во ље ње кул тур них по-
тре ба; уна пре ђе ње си сте ма фи нан си ра ња ка ко би 
се обез бе ди ли по треб ни ин фор ма ци о ни, ка дров-
ски и ма те ри јал ни ре сур си, ка ко из бу џе та, та ко 
и кроз ре а ли за ци ју про је ка та и про гра ма; хар мо-
ни за ци ју и ор га ни за ци ју услу га у скла ду са прак-
сом зе ма ља чла ни ца Европ ске уни је и са ствар ним 
по тре ба ма сва ког ре ги о на; са рад њу Ми ни стар ства 
кул ту ре са ре ги о нал ним и оп штин ским струк ту ра-
ма за ко ор ди на ци ју оп ти ми за ци је би бли о теч ких 
услу га, као и за ре а ли за ци ју за јед нич ких про је ка та.

Јав на би бли о те ка је ло кал ни ин фор ма тив ни 
цен тар ко ји за јед ни ци пру жа ин фор ма ци је и зна-
ња. У том сми слу, ве о ма је пре ци зна де фи ни ци ја 
струч ња ка Бу гар ске би бли о теч ко-ин фор ма ци о не 
асо ци а ци је (ББИА): „Би бли о те ке су де фи ни са не 
као су штин ска и не из бе жна ком по нен та кул тур не, 
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обра зов не и ин фор ма ци о не ин фра струк ту ре дру-
штва. Оне су са став ни део кул тур ног на сле ђа“.2

До бра за кон ска ре гу ла ти ва  ускла ђе на са европ-
ским за ко но дав ством је га ран ци ја за раз вој би бли-
о те ка као мо дер них ин фор ма ци о них, обра зов них и 
кул тур них цен та ра, ко је ну де од го ва ра ју ће услу ге и 
ин фор ма ци је гра ђа ни ма у свим њи хо вим ва ри јан-
та ма, и у штам па ном и у елек трон ском об ли ку. У Бу-
гар ској је у по след њих не ко ли ко го ди на би бли о теч ка 
за јед ни ца оства ри ла озби љан на пре дак у фор ми ра њу 
за ко но дав ног окви ра за рад јав них би бли о те ка. За кон 
о јав ним би бли о те ка ма, усво јен 2009. го ди не, до при-
но си ши ре њу и обо га ћи ва њу мо гућ но сти за кул тур-
ни, ду хов ни, обра зов ни и дру штве ни раз вој гра ђа на. 
Пре ма тек сту За ко на, јав не би бли о те ке су На род на 
би бли о те ка „Св. Ћи ри ло и Ме то ди је“, ре ги о нал не, 
оп штин ске и чи та ли шне би бли о те ке. По зда кон ска 
до ку мен та ко ји ма се ре гу ли ше ње го ва при ме на су 
Уред ба бр. 3 од 18. но вем бра 2014. го ди не о чу ва њу, 
упо тре би и рас по ла га њу до ку ме на та из би бли о теч ког 
фон да и Стан дар ди о би бли о теч ко-ин фор ма ци о ним 
услу га ма усво је ни 5. ју на  2015. го ди не.3 4 

2   Бъл гар ска би бли о теч но-ин фор ма ци он на асо ци а ция – ББИА, www.lib.
bg (пре у зе то 12. 1. 2016). 

3   Стандарт за библиотечно информационно обслужване, http://
mc.government.bg/images/Site/Standart_biblio.pdf (преузето 
08.03.2016)

4   Општинске библиотеке у већини случајева су веће библиотеке које 
су саставни део читалишта. Неке од њих су створене од читалишних 
библиотека, а друге, на основу иницијатива локалних власти, као 
самосталне градске, општинске библиотеке. Ово је било карактеристично 
за период осамдесетих година прошлог века. Од тада до данас није било 
примера формирања неке нове општинске библиотеке. Специфичност 
општинских библиотека, за разлику од регионалних и читалишних, јесте 
да се финансирају искључиво из буџета општине. Најчешће се њихов 
број и број читалишних библиотека поклапа. Општинске библиотеке 
су дефинисане као такве у већим општинским центрима. На пример, 
у граду Шумену ради једна регионална и 10 читалишних библиотека. У 
граду Новом Пазару, који је од Шумена удаљен 20km, библиотека при 
читалишту је дефинисана као општинска, јер је сама територија општине 
Новог Пазар велика. Из тог разлога, едукације за библиотекаре се у овом 
делу Бугарске често организују и у регионалној библиотеци у Шумену и 
у општинској у Новом Пазару. Дакле, општинске имају организационе 
и теоријско-методолошке функције на територији општине на којој 
послују, а регионалне библиотеке - на територији региона. (прим. прев)

Ко ор ди на ци ју и кон тро лу у мре жи јав них би-
бли о те ка вр ши ми ни стар кул ту ре, ко ји да је и ме то-
до ло шка упут ства.  5

Фи нан си ра ње јав них би бли о те ка
На ци о нал на би бли о те ка у це ло сти и по при-

о ри те ту се фи нан си ра из бу џе та Ми ни стар ства 
кул ту ре.

Ре ги о нал не би бли о те ке6 су за кон ски не за ви сне 
ор га ни за ци је ко је су се кун дар ни ко ри сни ци бу џет-
ских сред ста ва. За основ ну де лат ност ре ги о нал-
них би бли о те ка сред ства се обез бе ђу ју из бу џе та 
оп шти на на чи јој те ри то ри ји је њи хо во се ди ште. 
До дат на сред ства за њи хо ве ак тив но сти, на ве де не 
у За ко ну о јав ним би бли о те ка ма,7обез бе ђу ју се из 
др жав ног бу џе та, пре ко бу џе та Ми ни стар ства кул-
ту ре, а на осно ву кво та за др жав не ак тив но сти.

И на ци о нал на и ре ги о нал не би бли о те ке упра-
вља ју рас по де лом: нов ца до би је ног од чла на ри не, 
ка зни, при хо да по уго во ри ма за на уч но-ис тра жи-
вач ке про јек те и про гра ме, сред ста ва из ме ђу на-
род них фон до ва и про гра ма, по кло на и за ве шта ња, 

5   Министерство на културата на Република България, mc.government.
bg (преузето 4. 1. 2016).

6   Ре ги о нал не би бли о те ке у Бу гар ској има ју функ ци је као на ше ма тич не 
би бли о те ке. У сва ком ре ги о ну у зе мљи по сто ји ре ги о нал на би бли о-
те ка ко ја оба вља ма тич не, функ ци је над оп штин ским и чи та ли шним 
би бли о те ка ма на да тој те ри то ри ји. (прим. прев)

7   На ци о нал на Би бли о те ка „Св. Св. Ки рил и Ме то дий“ – НБКМ, www.
na ti o nal li brary.bg (пре у зе то 10. 1. 2016).

тип функције и намена вид број приступ

национална
Заштита националног књижног 
богатства

Национална библиотека  
„Св. Ћирило и Методије“

1 посебан

народне (јавне) 
доступне свима

општеобразовна намена са 
универзалним фондовима 

регионалне 27

доступне свимаoпштинске4 16

читалишне 3.000

Типови јавних библиотека у Бугарској5

при хо да од спе ци ја ли зо ва них би бли о теч ких услу га 
и дру гих при хо да утвр ђе них За ко ном или дру гим 
нор ма тив ним ак ти ма.

Оп штин ске би бли о те ке има ју на мен ски бу џет, 
од но сно фи нан си ра ју се из од го ва ра ју ћег оп штин-
ског бу џе та. Од лу ком скуп шти не оп шти не, на чи јој 
те ри то ри ји ра де, оне мо гу да фор ми ра ју при хо де 
као и ре ги о нал не би бли о те ке. 

Чи та ли шне би бли о те ке су струк тур не је ди ни це 
на род них чи та ли шта, ко ја има ју ста тус не вла ди них 
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ор га ни за ци ја. Оне се фи нан си ра ју из бу џе та чи та-
ли шта на осно ву нор ма ти ва за др жав не де лат но-
сти, као и од до дат них на мен ских сред ства из оп-
штин ског бу џе та за функ ци је ко је су им до де ље не, 
од ре ђе не од лу ком оп штин ског ве ћа оп шти не на 
чи јој те ри то ри ји де лу ју.

Функције појединих типова јавних 
библиотека у Бугарској 

На ци о нал на би бли о те ка „Св. Ћи ри ло и Ме то ди-
је“8 – при ку пља, об ра ђу је, ор га ни зу је, чу ва и усту па 
на ко ри шће ње штам па не и дру ге ра до ве об ја вље не 
у зе мљи и ино стран ству бу гар ским и стра ним др жа-
вља ни ма. По се ду је и одр жа ва глав не би бли о теч ке 
збир ке бу гар ских, сло вен ских, ори јен тал них и дру-
гих стра них ру ко пи са, ар хив ска до ку мен та, ста ре и 
рет ке књи ге; ко лек ци је спе ци јал них из да ња; збир ке 
штам па них и дру гих ра до ва бу гар ске књи жев но сти 
у скла ду са За ко ном о оба ве зном де по зи ту штам-
па них и дру гих ра до ва (Ар хив бу гар ске књи ге); по-
себ не ко лек ци је стра них књи га из свих обла сти зна-
ња; ко лек ци је пу бли ка ци ја из да тих у ино стран ству 
на бу гар ском је зи ку или по са др жа ју ве за них за Бу-
гар ску, али и пре ве де на из да ња бу гар ских ауто ра 
об ја вље них у ино стран ству (Бул га ри ка).

На ци о нал на би бли о те ка обез бе ђу је при ступ 
сво јим ко лек ци ја ма и ба за ма по да та ка бу гар ским 
и стра ним др жа вља ни ма, као и би бли о теч ким ко-
лек ци ја ма и ба за ма по да та ка дру гих би бли о те-
ка пу тем ме ђу би бли о теч ке по зај ми це до ку ме на-
та и одр жа ва њем и ко ри шће њем ка та ло га и ба за 
по да та ка.

Ства ра и одр жа ва бу гар ску на ци о нал ну би бли-
о гра фи ју, ко ју об ја вљу је и ди стри бу и ра.

На цо нал на би бли о те ка оба вља ак тив но сти ре-
ста у ра ци је и кон зер ва ци је пу бли ка ци ја ко је су 
кул тур не вред но сти и на ци о нал но бла го, спро во ди 
на уч на и при ме ње на ис тра жи ва ња у обла сти би-
бли о гра фи је, књи ге, ар хи ви сти ке. Као на ци о нал-
ни пред став ник аген ци ја за до де лу ме ђу на род них 
стан дард них бро је ва књи га, пе ри о дич них из да ња 
и дру гих до ку ме на та, од ре ђу је ме ђу на род не стан-
дард не бро је ве за бу гар ска из да ња.

Ре ги о нал не би бли о те ке – (27) оба вља ју функ-
ци је глав них јав них би бли о те ка на те ри то ри ји 

8   На  Пр вом кон гре су бу га ри ста у Со фи ји 1981. го ди не  ака де мик  Дми-
триј Ли ха чов Бу гар ску по сле 865. го ди не де фи ни сао је као „Дър жа ва 
на ду ха“ – „Др жа ва ду ха“ (прим. прев)

ре ги о нал них цен та ра у зе мљи ко ји су од ре ђе ни ак-
том о њи хо вом осни ва њу. Функ ци је ре ги о нал них 
би бли о те ка су: при ку пља ње, чу ва ње, об ра да, ор-
га ни за ци ја и усту па ње на ко ри шће ње би бли о теч-
ког фон да; вр ше ње би бли о теч ко-ин фор ма ци о них 
услу га, укљу чу ју ћи и ме ђу би бли о теч ку по зај ми цу 
и ко ор ди на ци ја ор га ни за ци је би бли о теч но-ин-
фор ма ци о них услу га на те ри то ри ји ре ги о на; одр-
жа ва ње ар хи ва за ви чај не штам пе и на уч ног и књи-
жев ног ства ра ла штва и ко ор ди на ци ја при ку пља ња, 
чу ва ња, ор га ни за ци је и ши ре ња за ви чај них ин-
фор ма ци ја, те из ра да би бли о гра фи је за ви чај них 
ауто ра; ба вље ње из да вач ком де лат но шћу; из ра да 
и ди стри бу ци ја би бли о гра фи ја, сту ди ја о за ви ча-
ју, ин фор ма ци о них пу бли ка ци ја итд.; ства ра ње и 
раз ви ја ње ре ги о нал не ауто ма ти зо ва не би бли о теч-
ко-ин фор ма ци о не мре же; спро во ђе ње ко ор ди на-
ци је, струч них кон сул тант ских ак тив но сти и обу ке 
за би бли о те ке у ре ги о ну; ор га ни за ци ја и спро во-
ђе ње кул тур них и обра зов них ини ци ја ти ва; раз вој 
и уче шће у про гра ми ма и про јек ти ма; по моћ ло-
кал ној упра ви у спро во ђе њу кул тур не по ли ти ке из 
обла сти би бли о те кар ства; при ку пља ње и об ра да 
ста ти стич ких по да та ка и одр жа ва ње ба зе по да та ка 
за би бли о те ке у ре ги о ну.  

Оп штин ске би бли о те ке су цен трал не јав не би-
бли о те ке на те ри то ри ји од ре ђе не оп шти не. У слу-
ча је ви ма ка да на те ри то ри ји не по сто ји оп штин ска 
би бли о те ка, ње не функ ци је оба вља чи та ли шна, у 
ко ор ди на ци ји са гра до на чел ни ком. Ка да на те-
ри то ри ји јед не оп шти не има ви ше од јед не чи та-
ли шне би бли о те ке, во де ћа се утвр ђу је на осно ву 
стан дар да за би бли о теч ко-ин фор ма ци о не услу ге. 
Оне оба вља ју функ ци је ре ги о нал них би бли о те ка, 
али на оп штин ском ни воу.

На род на чи та ли шта – фе но мен у  
бу гар ској кул ту ри и тра ди ци ји

Пре ви ше од три де сет го ди на ака де мик Дми триј 
Ли ха чев уво ди исто риј ско-фи ло зоф ски по јам „бу-
гар ска др жа ва ду ха“,9 ко ји се вре ме ном пре тво рио 

9   Чи та ли шта су бу гар ске јав не уста но ве ко је оба вља ју обра зо ве функ-
ци је и ра де на раз во ју кул тур ног ама те ри зма. Функ ци о ни шу и у се ли-
ма и у гра до ви ма. Обич но се са сто је од би бли о те ке и сек ци ја ко је раз-
ви ја ју раз ли чи те ак тив но сти (ама тер ске шко ле му зи ке, пле са, спор та, 
је зи ка, по зо ри ште, књи жев ни клу бо ви). Ба ве се обе ле жа ва њем зна-
чај них до га ђа ја за сре ди ну у ко јој се на ла зе, ор га ни зу ју кон фе рен-
ци је, ску по ве и слич но. Не ка чи та ли шта, по сле де ве де се тих го ди на 
про шлог ве ка, слу же као би о ско пи. За раз ли ку од се о ских чи та ли шта, 
у ма лим и ма ло ве ћим гра до ви ма, при чи та ли шти ма ра де ду вач ки ор-
ке стри, ме шо ви ти хо ро ви и на род ни ан сам бли. (прим. прев).
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у ве о ма ко ри шћен тер мин. То је за то што бу гар ски 
на род ве ко ви ма не гу је и љу бо мор но чу ва три хра-
ма свог ду ха – цр кву, шко лу и чи та ли ште.

Пр ва два ду хов на хра ма ни су мо гла да из не на-
де свет јер их је он већ имао, али тре ћи је сте, јер 
чак и у овом 21. ве ку – ве ку ин фор ма ци о них тех-
но ло ги ја и мо дер ног дру штва зна ња, бу гар ска чи-
та ли шта има ју са да шњост и гра де бу дућ ност.

Гра ђе но као храм ду ха, чи та ли ште и да нас оп-
ста је та кво јер чу ва тра ди ци ју, оби ча је и жи вот не 
на ви ке Бу га ра. То је цен тар за ду хов ни раз вој ко ји 
ства ра усло ве за обра зо ва ње ге не ра ци ја у љу ба ви 
за умет но шћу и кул ту ром, у ет нич кој то ле ран ци ји и 
по што ва њу људ ских вред но сти.

Чи та ли ште, као струк ту ра и ор га ни за ци ја, про-
шло је кроз раз ли чи те епо хе, пре жи ве ло је озбиљ не 
пре вра те, али је са чу ва ло свој аутен тич ни ка рак-
тер. Ство ре но у од су ству др жав но сти и не за ви сно-
сти, оправ да но се мо же опи са ти као је дин ствен бу-
гар ски фе но мен.

Чи та ли ште се по ја вљу је у тур бу лент ном до бу 
бу гар ског пре по ро да, у го ди на ма на ци о нал ног бу-
ђе ња. По зна то је да се 1856. у гра до ви ма Сви штов, 
Лом и Шу мен по ста вља ју те ме љи на род них чи та-
ли шта10 као цен та ра обра зо ва ња, кул ту ре и не го ва-
ња па три о ти зма. На ини ци ја ти ву и уз на по ре имућ-
ни јих и обра зо ва ни јих Бу га ра, ства ра се ви ше од 
130 чи та ли шта. То ком бу гар ског пре по ро да, она су 
из раз спон та не и ис кре не во ље на ро да за ду хов-
ни и ма те ри јал ни на пре дак. Ни је из не на ђу ју ће да 
је ре во лу ци о нар Ва сил Лев ски ак тив но ко ри стио 
мре жу чи та ли шта за раз вој ре во лу ци о нар них ак-
тив но сти, а Љу бен Ка ра ве лов гла сно про па ги рао 
да су за бор бу по треб ни ба рут и књи ге, пу шке и чи-
та ли шта, но же ви и шко ле.

По сле осло бо ђе ња, становништв o, а не др жа ва, 
у се ли ма и гра до ви ма, об на вља сво ја чи та ли шта и 
осни ва но ва.

Без об зи ра што се и да нас три чи та ли шта су ко-
бља ва ју око то га ко је је пр во осно ва но, са вре ме на 
мре жа на род них чи та ли шта (пре ко 3.000) оста је 
ти пич на за Бу гар ску – јав не уста но ве ко је оба вља ју 
јав не, кул тур не и обра зов не функ ци је.

Хро но ло ги ја ра да чи та ли шта под ра зу ме ва и 
ства ра ње Цен трал ног чи та ли шног са ве за 1911. 
го ди не, ко ји је 1923. го ди не пре и ме но ван у Вр-
хов ни чи та ли шни са вез, а 1950. у Са вез на род них 

10   „За кон за ли ца та и се ме й ство то“, http://lex.bg/laws/ldoc/2121624577 
(пре у зе то 12. 2. 2016).

чи та ли шта у Бу гар ској. Го ди не 1954, на кон спа ја-
ња са На ци о нал ним са ве том Отаџ бин ског фрон та, 
он је пре стао са ра дом. Ма ја 1990. го ди не, Са вез 
на род них чи та ли шта је об но вљен и ре ги стро ван по 
За ко ну о ли ци ма и по ро ди ци11 од 12. апри ла 1991. 
го ди не.

Очи глед на је чи ње ни ца да се оп ста нак чи та ли-
шта и њи хо ва за шти та пред др жав ним ор га ни ма 
ду гу је Бу гар ском чи та ли шном са ве зу осно ва ном 
1911. го ди не. У прак си, др жа ва је увек има ла до-
бар од нос пре ма ра ду чи та ли шта. Та ко, на при-
мер, За кон о на род ним чи та ли шти ма из 1927. 
го ди не је за пра во до бар за кон ко ји је по мо гао да 
чи та ли шта, као део си сте ма др жа ве и дру штва, 
на пре ду ју.

У да на шњем прав ном окру же њу, де ло ви За-
ко на о јав ним би бли о те ка ма и За ко на о на род-
ним чи та ли шти ма по себ но се ба ве на род ним 
чи та ли шти ма.

Та ко, пре ма За ко ну о на род ним чи та ли шти ма, 
„она су тра ди ци о нал на са мо у прав на бу гар ска кул-
тур но-обра зов на удру же ња у на се љи ма, ко ја оба-
вља ју др жав не кул тур но-обра зов не за дат ке“.12 У 
њи хо вим ак тив но сти ма мо гу уче ство ва ти све осо-
бе без об зи ра на огра ни че ња, ста рост и пол, по ли-
тич ке и вер ске ста во ве и ет нич ки иден ти тет. Она су 
спе ци фи чан об лик прав них су бје ка та с не про фит-
ним ци љем, ко ји ма су до де ље ње по себ не кул тур не 
и обра зов не функ ци је.13 

У про мен љи вом раз во ју бу гар ског јав ног и 
по ли тич ког жи во та, чи та ли шта има ју ва жну уло-
гу. Чи та ли шне би бли о те ке чи не 59,2% од 4.552 
јав не би бли о те ке у зе мљи, а њи хо ви чи та о ци 
пред ста вља ју 41,1% свих ко ри сни ка би бли о теч-
ких услу га.

Европ ска уни ја је од лич но оце ни ла зна че ње и 
уло гу бу гар ских чи та ли шта де фи ни шу ћи их као 
пре те че ци вил ног дру штва у Бу гар ској. Од ре ђе-
на им је из у зет на уло га ви ше на мен ских цен та ра, 
цен та ра за ду хов ни жи вот и кул ту ру у нај ши рем 

11   „За кон за на род ни те чи та ли ща“, http://lex.bg/laws/ldoc/2133897729 
(пре у зе то 12. 2. 2016).

12   Осни ва чи чи та ли шта, по За ко ну о на род ним чи та ли шти ма, су гру пе 
гра ђа на – нај ма ње 50 рад но спо соб них фи зич ких ли ца у се ли ма и 
150 у гра до ви ма, ко ји од лу ку до но се на осни вач кој скуп шти ни. Чи та-
ли шта се фи нан си ра ју од чла на ри не, пру жа ња кул тур но-обра зов них 
услу га, из најм љи ва ња про сто ра, по кло на, до на ци ја, усту па ња по љо-
при вред ног зе мљи шта ако га по се ду ју. Ме ђу тим осно ву фи нан си ра-
ња и да ље чи не суб вен ци је др жа ве, ко је се чи та ли шти ма да ју пре ко 
оп штин ског бу џе та. (прим. прев).  

13   Ге ор ги Драм бо зов, Не га сне бъл гар ски ят дух в чу жби на, http://old.du-
ma.bg/2006/0906/090906/kul tu ra/cul-5.html (пре у зе то 12. 2. 2016).
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сми слу те ре чи. Ни је слу чај но што их европ ски ко-
ме са ри оце њу ју по њи хо вим за слу га ма, и да ју их 
као при мер оно га што зо ве мо за јед нич ком европ-
ском кул тур ном стра те ги јом.

На рав но, те шко ће тран зи ци је оста ви ле су свој 
траг и у ра ду чи та ли шта. Чи та ли шни рад ни ци, све 
ак тив ни је, сред стви ма за про јект не ак тив но сти 
ком пен зу ју те шко ће у др жав ном фи нан си ра њу. 
Мо же се ре ћи да су мо гућ но сти у овом тре нут ку 
при лич но огра ни че не, об зи ром на то да је кул ту ра 
пр вен стве но при о ри тет др жа ве. Упр кос про бле ми-
ма, мре жа чи та ли шта је жи ва и функ ци о ни ше.

О чи та ли шти ма се мо же го во ри ти мно го и увек 
ће би ти еле ме на та и тра ди ци је и ино ва ци је. Та-
ко је, на при мер, про фе сор Сто јан Ден чев, рек-
тор Уни вер зи те та би бли о те кар ства и ин фор ма-
ци о них тех но ло ги ја и бив ши пред сед ник Са ве за 
на род них чи та ли шта у Бу гар ској, у ви ше на вра та 
ис ти цао мо дер ност  као ка рак те ри сти ку фе но ме-
на на род них чи та ли шта, а упра во бу гар ска за јед-
ни ца у ино стран ству не са мо це ни, већ на ста вља 
тра ди ци ју сво јих пре да ка, ре ги стру ју ћи но ва чи-
та ли шта. Ство ре на то ком про те кле де це ни је, чи-
та ли шта у Лон до ну, Њу јор ку, Чи ка гу, Мел бур ну и 
дру гим ме сти ма у ино стран ству, мо жда су знак ин-
тер на ци о на ли за ци је чи та ли шне иде је ко ју Евро-
пља ни на зи ва ју „на го ве шта јем ци вил ног дру штва 
у Бу гар ској.“

„Ва ша кул ту ра је ду бо ко ин ди ви ду ал на и за јед-
но с тим ду бо ко ин тер на ци о нал на!“� – ис ти цао је 
ве ли ки бу га ро фил Ли ха чев, а чи та ли ште, као њен 
стуб, на ја вљу је ми ран про ла зак кроз са вре ме ни 
тур бу лент ни свет.

За кљу чак

На ци о нал на мре жа јав них би бли о те ка у Бу гар-
ској, пре ко ко је се обез бе ђу је јед нак и сло бо дан 
при ступ би бли о теч ко-ин фор ма ци о ним услу га ма, 
об у хва та раз ли чи те функ ци о нал не мре же, у скла-
ду са спе ци фич но сти ма по је ди них ре ги о на. Уло ге 
ко је су би бли о те ке игра ле у раз ли чи тим вре мен-
ским пе ри о ди ма се раз ви ја ју, па се из тог раз ло га 
ме ња и сам кон цепт ми си је, функ ци је и ме ста би-
бли о те ке у дру штву. До бро за ко но дав ство, ускла-
ђе но са европ ским за ко но дав ством, је га ран ци ја 
за раз вој би бли о те ка као мо дер них ин фор ма ци о-
них, обра зов них и кул тур них цен та ра.  

Раз вој ре ги о нал них би бли о теч ких мре жа, за-
сно ва них на ре ги о нал ним, оп штин ским и чи та ли-
шним би бли о те ка ма, је пред у слов за обез бе ђи ва-
ње јед на ког при сту па ин фор ма ци ја ма гра ђа на, 
за мо гућ но сти до жи вот ног уче ња, за обу ка ма и 
пре ква ли фи ка ци ја ма, те за за до во ље њем њи хо вих 
кул тур них по тре ба.

Про ме не у ста во ви ма јав но сти пре ма дру штве-
ним кре та њи ма, ко је про из и ла зе из со ци јал них, еко-
ном ских и по ли тич ких фак то ра, не ми нов но се од ра-
жа ва ју и на јав не би бли о те ке. При род ни пре лаз од 
књи га и дру гих пи са них тек сто ва ка елек трон ским 
ме ди ји ма и ко му ни ка ци ји, ко ја је по чео у дру гој по-
ло ви ни два де се тог ве ка, го во ри о кул тур ној гло ба ли-
за ци ји ко јој су и бу гар ске би бли о те ке под ло жне. Ва-
жан за да так мо дер них би бли о те ка је да ус пе ју да се 
ори јен ти шу у  из ме ње ној сре ди ни  и  да пре ду зму од-
го ва ра ју ће ме ре у том про це су при ла го ђа ва ња, а све 
у ци љу по зи тив них про ме на у ло кал ним за јед ни ца ма.
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Public Libraries in Bulgaria

Abstract
This article presents Bulgarian library infrastructure which is well developed and provides library and information services on 
a territorial basis. It also shows the legal framework which regulates activities of the public libraries network, as well as the 
specific nature of different types of public libraries, the National Library Saints Cyril and Methodius in the first place, and then 
regional, municipal and libraries of community centers. The public community centers have historically been identified as a 
typical Bulgarian model, which has its positive social reflection in the modern information society as well.
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Общeствените библиотеки в България

Резюме
В статията е представена българската библиотечна инфраструктура, която осигурява библиотечно информационно 
обслужване на териториален и отраслов принцип. Направена е характеристика на нормативната база, регламентираща 
дейността на мрежата от обществени библиотеки. Диференцирано са изведени спецификите на видовете обществени 
библиотеки, като на право място е Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, следвана от регионалните, 
общинските и читалищните библиотеки. Народните читалища, са откроени в исторически план като типично български 
модел, който има своите положителни обществени рефлексии и в съвременното информационно общество.

Ключови думи: 
България, публични библиотеки, регионални библиотеки, общински библиотеки, читалищни библиотеки, функции

Превод са бугарског 
Елизабета Георгиев

Примљено: 30. јануара 2016. 
Исправке рукописа: 12. фебруара 2016.

Прихваћено за објављивање: 26. фебруара 2016.
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