
“Библиотекарите са стражи на миналото и слуги на бъдещето”. 
Върнър Виндж 



Какво работи и какво не работи 
библиотекарят – вчера, днес и утре 
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Античен свят 
      В миналото, библиотекарят е изпълнявал сам всички дейности, 
присъщи на една библиотека - събиране, обработване, съхраняване на 
документите. 
      В Александрийската библиотека например, библиотекарят е бил най-
образования човек в Египет, братовчед на фараона, който единствен е 
имал достъп до книжното богатство. 
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Средновековие 

 

 Манастирски и църковни библиотеки 
 
Библиотекарят извършва всичко сам. 
Строго ограничен достъп. 
Книги и ръкописи на религиозна тематика. 
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Ренесанс 
   

      Библиотекарите въвеждат новости в 
организацията - грижите са 
съсредоточени върху: 

Подобряване подредбата на книгите; 

Отстраняват се книги, за да се 
освободи място за нови постъпления; 

Повишава се акуратността на 
каталозите. 
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Епохата на Просвещението 
      Според урбинският херцог Федерико да Монтефелтро, 
библиотекарят е длъжен да следи за реда, да създава 
каталози, да осигурява защитата на фонда от повреди и 
неговата достъпност, да регистрира дадените манускрипти 
в специална книга. 
 
                                 Библиотечната дейност на Лайбниц 
 
 
                     Библиотечната дейност на Гьоте 
 
 
                  Библиотечната дейност на братя Грим 
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Библиотекарят днес: 

Организира и осъществява системно 

комплектуване фондовете на библиотеката: 

Издирва, подбира и закупува библиотечни 
материали, актуални и перспективни. 
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Библиотекарят днес: 

Обработва ново постъпилата литература - 
регистрира в инвентарната книга и 
сигнира (в зависимост от структурата на 
библиотечния фонд). 
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Библиотекарят днес: 

Каталогизира библиотечните фондове - 
описание, класифициране и 
предметизиране на библиотечните 
материали. 
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Библиотекарят днес: 

Организира, подрежда и съхранява 
(логически или формално) библиотечните 
фондове - основни, подръчни и 
специални. 
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Библиотекарят днес: 

Извършва справочно-информационно 
обслужване чрез справочно-
информационния фонд, дава 
библиотечно-библиографски и тематични 
справки.  
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Библиотекарят днес: 

Поддържа архив на краеведския печат и 
литература и координира събирането, 
съхраняването, организирането и 
разпространението на краеведска 
информация и библиографията по 
краезнание. 
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Библиотекарят днес: 

Оказва методична помощ на колегите от 
читалищните библиотеки. 
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Библиотекарят 

 е посредник между 
ПОТРЕБИТЕЛ и ИНФОРМАЦИЯ 
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Библиотекарят днес: 

 съчетава познания 
във всички области на 
знанието 

 е верен ориентир в 
морето от данни 

 новатор и медиатор 
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Библиотекарят днес е: 

 прилага модерните 
технологии в работата 

 използва ресурса на 
глобалната мрежа 

 предлага нов формат 
на представяне на е-
каталог 

 участва в blog-ове 
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Библиотекарят днес: 

Има позитивно 
отношение. Показва 
на читателя, че той е 
значим тук. Точно 
това поведение го 
кара да се върне 
отново и дори да 
доведе някого със 
себе си. 
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Библиотекарят днес: 

 В професията има и 
детективски моменти, 
например когато 
определен читател 
иска да ползва 
„червената книга”. 
След много въпроси в 
процеса на разговор 
намираме въпросната 
„червена книга”.  
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Библиотекарят днес: 
 Доста често му се налага да 

опровергава Google. Там се 
пишат много неща, но не 
всичко отговаря на истината 
и понякога е доста трудно 
да се убедят читателите в 
това. Започва едно търсене, 
за да се установи какво иска 
посетителя. Когато се 
задоволи читателското 
търсене, хората се 
съгласяват, че Google 
невинаги е прав.  
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Библиотекарят днес: 

 Консултант, който 
обединява силата на 
литературата и 
психологията в 
помощ на читателите. 

    /библиотерапия/ 
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Какво е библиотерапията? 

Книгата лекува човешките души и тела 
чрез мисли, облечени в най-изразителната 
и действена форма – словото. 

 

„Понякога малко четене е 
цялото лечение, от което 
човек се нуждае.“ М.Горки 

Точно подбраната книга, 
предизвикваща положителни 
емоции, е не по-малко важна, 

отколкото правилно 
предписаното лекарство. 



Днес, никой не може да си представи съвременния библиотекар, 
работещ само с традиционни източници. В обявите за работа за 

информационни специалисти откриваме:  

Библиотекар - електронна справочно-библиографска служба;  

Библиотекар – специалист по комплектуване на електронни ресурси; 

Ръководител на група за електронни ресурси; 

Специалист по метаданни; 

Специалист по периодика и електронни ресурси; 

Ръководител на електронна библиотека. 
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Библиотекарят днес: 
Има познанията и самочувствието да изказва 

компетентно мнение и да има решаваща роля 
при избора на готов или при проектирането на 
библиотечен софтуер.  
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Библиотекарят днес: 
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Библиотекарят днес: 
 

Следи и за правилното прилагане на 
правилата за безопасност в интернет в 
библиотеката. 
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Библиотекарят работи и: 

Организира и участва в: 

концерти; 

работилници; 

литературни вечери; 

прожекции на филми; 

изложби; 
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Библиотекарят работи и: 

празнични утра; 

открити уроци; 

витрини; 

концерти; 

обучения. 
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Интерактивна дъска 

Kindle 
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Робот Финч 

Лего роботи 
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Библиотекарят днес: 

Разработва проекти 
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Библиотекарят днес е ПР 
 1 съобщение 

2 съобщение 

3 съобщение 
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Библиотекарят днес: 

 Оказва помощ на гражданите в 
комуникацията с администрацията  

 Предоставя безплатен достъп до 
компютри и Интернет – достъп до е-
правителството  

 Консултира потребителите при 
работа с е-услуги 

 Обучава потребителите за работа с 
ИКТ и е-формуляри и др. 

 Помага на възрастни хора, хора в 
затруднено положение за ползавне  
услугите на е-правителство. 
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http://www.egov.bg/


 Какво работи библиотекарят извън 
преките му задължения 

Всичко, каквото се наложи! 
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Какво не работи библиотекарят 
днес….. 
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А какво ще работи библиотекарят 
утре……… 
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БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА 
ВНИМАНИЕТО! 
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