
Достъп и възможности за всички
Как библиотеките допринасят за изпълнението на Програма 2030 на Организацията на обединените нации
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В контекста на Програма 2030 на ООН Международната федерация на 
библиотечните асоциации и  институции (IFLA) вярва, че увеличаването на 

достъпа до информация и знания в обществото, подпомагани от наличието на 
информационни и комуникационни технологии (ИКТ), подкрепя устойчивото 

развитие и подобрява живота на хората.

През септември 2015 г. държавите членки на ООН приеха Да преобразим нашия свят: 
Програма 2030 за устойчиво развитие (Програма 2030 на ООН). 

Новата Програма 2030 на ООН е приобщаваща, интегрирана рамка на 17 цели за устойчиво 
развитие (ЦУР), обхващащи икономическото, екологичното и социалното развитие. Чрез 
постигане на тази програма никой няма да бъде изоставен. Библиотеките са ключови  
институции, които  съдействат за постигане на целите. 

Общественият достъп до информация подпомага хората да вземат информирани решения, 
които могат да подобрят живота им. Общностите, които имат достъп до навременна и 
релевантна информация за всички, са в по-благоприятна позиция за изкореняване на 
бедността и неравенството, подобряване на селското стопанство, осигуряване на качествено 
образование и подкрепа на човешкото здраве, култура, научни изследвания и иновации.1 

Достъпът до информация присъства в ЦУР като подцел в Цел 16. Насърчаване на мирни и 
приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъдие за 
всички и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички нива:

Подцел  16.10  Осигуряване на обществен достъп до информация и защита на 
фундаменталните свободи в съответствие с националните законодателства и 

международните споразумения 
Културата (подцел 11.4) и ИКТ (подцел 5b, 9c, 17.8) също са включени в ЦУР. 

Половината население на света няма достъп до онлайн информация. В нашето 
общество на знанието библиотеките осигуряват достъп и възможности за 
всички. 

Универсалната грамотност също е призната във визията на Програма 2030 на ООН. 

Ние си представяме ... свят с универсална грамотност.  
Програма 2030 на ООН

В световен мащаб 320 000 обществени библиотеки и повече от милион парламентарни, 
национални, университетски, научни и академични, училищни и специални библиотеки 
гарантират, че информацията, както и уменията, нужни за нейното усвояване, са достъпни 
за всички – това ги прави жизненоважни институции в дигиталната ера.  Библиотеките 
предоставят инфраструктура за информационни и комуникационни технологии (ИКТ), 
помагат на хората да развиват своя капацитет за ефективно използване на информация и 
съхраняват тази информация, за да може тя да бъде достъпна и за бъдещите поколения. 
Те са доказана и надеждна мрежа от институции в различните общности, които достигат 
ефективно до всички слоеве на населението. 
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Библиотеките подкрепят всички 
цели за устойчиво развитие   
• Библиотеките и достъпът до информация допринасят за постигане на целите за устойчиво 

развитие (ЦУР) чрез: 
• Насърчаване на универсална грамотност, включваща дигитална, медийна и 

информационна грамотност и съответните умения с подкрепата на специализиран 
персонал.

• Преодоляване на различията в достъпа до информация и подпомагане на правителствата, 
гражданското общество и бизнеса да разбират по-добре местните информационни 
потребности. 

• Осигуряване на мрежа от сайтове за достъп до правителствени програми и услуги. 
• Подпомагане на напредъка в дигиталното приобщаване чрез достъп до ИКТ.
• Осигуряване на среда за научните изследвания и академичната общност.
• Опазване и осигуряване на достъп до световната култура и наследство. 

Библиотеките са двигател за напредъка
по всички цели на Програма 2030 на ООН 
Макар че ЦУР са общочовешки цели, всяка държава ще носи отговорност за разработване 
и внедряване на национални стратегии за постигането им, като прoследява и отчита 
напредъка. В процеса на развитие на тези планове библиотечната общност във всяка 
страна трябва да  покаже как библиотеките могат да бъдат партньори в изпълнението на 
целите и посрещане на нуждите на местното развитие. 



Чрез осигуряване на достъп до информация и умения, библиотеките дават 
възможности на хората да подобрят живота си и подпомагат вземането на 
информирани решения от правителствата, общностите и други заинтересовани лица 
и организации при предоставяне на услуги и подкрепа за намаляване бедността и 
подобряване благосъстоянието на хората навсякъде.  

Словения
В Словения Градската библиотека на Любляна предлага информационна услуга за търсене на работа (ИУТР), 
която годишно помага на около 1200 граждани, много от които са бездомни или получават социални помощи, 
да намерят работа. Библиотеката ги обучава в умения по медийна и информационна грамотност и им помага 
да подготвят автобиография и да кандидатстват за работа. Тъй като много от бездомните потребители 
на библиотеката злоупотребяват с наркотици, библиотеката работи в тясно сътрудничество с Центъра за 
профилактика и лечение на наркоманиите към Университетската болница по психиатрия в Любляна, за да 
подпомага рехабилитацията, реинтеграцията и социалното приобщаване. 2 

Шри Ланка  
Електронната библиотека „Nenasala”3 е финансирана от правителството инициатива за увеличаване на 
дигиталната грамотност и достъп до технологии за най-бедните граждани, живеещи в отдалечени земеделски 
региони. 300 центъра във всички части на страната предоставят обучение за придобиване на базови 
компютърни умения, напътствия за достъп до информация чрез интернет, както и разнообразни знания, 
приложими за местното развитие. Центровете са отворени за всички и са най-добрата форма за достъп до 
инфраструктура в много отдалечени и бедни части на страната.

Цел 1 Изкореняване на бедността във 
всичките й форми навсякъде 



Библиотеките, включително специализираните селскостопански 
библиотеки и консултантските им услуги предоставят достъп до 

научни изследвания и данни за посеви, пазарна информация и методи на 
отглеждане, които подпомагат устойчиво и продуктивно селско стопанство.

Румъния 
През 2011-2014 г. библиотекари, обучени от Biblionet 4  са помогнали на 100 000 фермери да получат субсидии 
на стойност 187 милиона долара, използвайки нови интернет и компютърни услуги. Над 1000 библиотекари, 
получили предварително обучение, решават да предоставят услугата с помощта на кметовете на местните 
общини, които осъзнават, че тази инициатива е от полза за фермерите. 

Програмата помага на фермерите да се научат как да използват технологиите, за да попълват формулярите 
за финансиране и да ги подават до правителствените институции онлайн, спестявайки време и средства. 
Специално внимание е отделено на местните нужди, за да се гарантира усвояването на средства. 

Цел 2 Премахване на 
глада – постигане 

на продоволствена 
сигурност и по-добро 

хранене, стимулиране на 
устойчиво селско стопанство



Цел 3 Осигуряване на 
здравословен начин на живот и 

стимулиране на благосъстоянието
на всички във всички възрасти 

Медицинските, болничните и други библиотеки са основни доставчици на информация 
за медицински изследвания, което подпомага постигането на по-добри резултати в 
общественото здравеопазване. Общественият достъп до здравна информация във 
всички библиотеки помага на хората да са по-добре информирани за своето здраве 
и да го запазят.
Австралия
Доклад от 2014 г. показва, че болници, правителствени отдели, асоциации и други организации, ангажирани 
в здравеопазването, са постигнали възвращаемост от 5 австралийски долара за всеки долар5 , инвестиран в 
библиотеките. 

Киргизстан
Изправено пред туберкулозна епидемия, правителството на Киргизстан започва интензивна национална програма 
за превенция и контрол на туберкулозата. Киргизският информационен консорциум на библиотеките “Не на 
туберкулозата!” работи в партньорство с организации на гражданското общество, като Project HOPE и Обществото 
на Червения полумесец, за да  мобилизира обществените библиотеки в подкрепа на правителствените цели. След 
пилотен грант за три библиотеки от Програмата EIFL (Eлектронна информация за библиотеките) за иновации в 
публичните библиотеки, инициативи на “Не на туберколозата!“ са стартирани в 190 селски библиотеки с обучение 
на 800 души за повишаване на информираността за туберколозата. Провеждат се и публични дебати с участието 
на 5600 души.  6

Уганда
Здравните и медицинските специалисти в селските райони на Уганда все още имат проблем с достъпа до 
основна информация, необходима за качествени здравни грижи. Здравният дайджест, публикуван от Библиотека 
на Университета Макере съдържа научна информация в печатен формат за здравни работници, които нямат 
достъп до интернет. Дайджестът включва реферати на публикации за основни заболявания и здравни 
въпроси. Разпространява се до 1500 здравни заведения: болници, медицински центрове, диспансери, здравни 
неправителствени организации, районни медицински офиси, всички комисии по здравеопазване и социални грижи 
и депутатите в парламента. Дайджестът е един от малкото източници на актуална информация в отдалечените 
области по време на избухване на епидемии като например хепатита. 7



Цел 4 Осигуряване на приобщаващо и 
равностойно качествено образование и 
стимулиране на възможностите за учене
през целия живот на всички

Холандия
Програмата Букстарт8  работи с дневни и здравни центрове, обществени библиотеки и с ученици от първите 
две години на началното училище, като осигурява всяка година книги и обучения по грамотност за 75 000 
деца от 0-4 години. Програмата е подкрепена от националното и местните правителства и цели да създаде 
дълготрайно сътрудничество между организации, които подпомагат детската грамотност. 

Щвеция
Градската библиотека на Малмьо работи за преодоляване на дигиталното разделение и насърчаване на 
социалното приобщаване и устойчивост. Учебният център на библиотеката предлага курсове “Първи стъпки“, 
където дигитално неопитните хора се научават как да си отворят електронна поща, да научат повече за 
работата в интернет и да зададат лични настройки за поверителност. Библиотеката се посещава от много 
имигранти, особено малолетни без придружители, които могат да ползват инструменти за подобряване на 
грамотността и подготовката на домашните.9  

Сингапур 
Националният библиотечен борд на Сингапур (НББ) ангажира местните жители чрез програми и услуги – 
както в библиотеките, така и извън тях – използвайки физически и дигитални платформи в страната. НББ 
също обръща специално внимание на части от населението, което не е мобилно и трудно може да стигне 
до библиотека. НББ работи с партньори, за да предостави специализирани програми и библиобуси, които 
дават възможност на училища за деца със специални потребности, домове за сираци и социални домове 
да имат достъп до библиотечни колекции и услуги.  Тези услуги до голяма степен са аналогични на услугите 
на физическата библиотека – добри колекции, възможност за заемане и връщане на материали, помощ от 
библиотекар и програми за четене.10  

В страните от целия свят библиотеките заемат важно място в работата на 
училищата, университетите и колежите. Библиотеките подпомагат програмите за 
грамотност,  осигуряват безопасно място за учене и осигуряват на изследователите 
възможност да използват изследванията и данните, за да създават ново знание.



Уганда
Националната библиотека на Уганда предлага ИКТ обучение, предназначено за жени-фермери11, като 
предоставя достъп на местни езици до прогнози за времето, цени на посеви и им помага да създадат онлайн 
пазари. Тази програма подобрява икономическото благосъстояние на жените чрез технологични умения. 

Непал
Инициативата READ (Образование и развитие на селските райони) за изграждане на капацитет на 
информационните и ресурсни центрове помага на жените и момичетата да разберат по-добре своя живот 
и поемат контрол над него. Програмата включва семинари и уъркшопи по теми, като правата на жените, 
равенството на половете, здраве, насилие срещу жени и други проблеми. Библиотеката насърчава жените 
да се запишат в женска група, която се среща веднъж месечно в специално отделена за целта част на 
библиотеката, където те се чувстват свободни да споделят това, което ги вълнува. Включени са практически 
курсове по грамотност и смятане, английски език, ИКТ, предприемачески умения и класове по изработване 
на продукти, които могат да се продават. Центровете на READ в цялата страна предлагат също обучителни 
програми по житейски умения, здравни знания, дигитална грамотност и технологии.12  

Библиотеките подпомагат равенството на половете, като предлагат безопасни 
места за срещи, а така също програми за жени и момичета касаещи техните 
права и здраве. Обучения по ИКТ и грамотност подпомагат жените да изграждат 
предприемачески умения. 

Цел 5 Постигане на равенство между 
половете и равни права за всички жени  



Цел 6  Осигуряване на наличие и устойчиво 
управление на водата и подобряване на 
санитарно-хигиенните условия за всички

Цел  7  Осигуряване на достъп до финансово 
достъпна, надеждна, устойчива и съвременна 
енергия за всички 

Библиотеките осигуряват обществен достъп до информация за водите, използването 
на енергия и санитарно-хигиенните условия. Много обществени библиотеки по 
света са единственото място, където хората могат да получат надежден достъп до 
осветление и електричество, за да четат, учат или да кандидатстват за работа. 

Хондурас
Обществената библиотека на Сан Хуан Планес играе централна роля в предоставянето на безопасна за пиене 
вода за цялата местна общност чрез проект за пречистване на вода, който тя осъществява на централния 
площад в града. 13 

Обединеното кралство 
В библиотеките на Кройдън, Дерби и други градове в Обединеното кралство потребителите могат да заемат 
монитори, които установяват кои електрически уреди консумират повече енергия. По този начин хората могат да 
променят или да намалят консумацията на енергия.14  



Европейски съюз  
В страните на Европейския съюз всяка година 250 000 граждани  намират работа чрез обществените 
библиотеки. Публичният достъп до ИКТ и придобиваните в библиотеките умения помагат на хората да търсят 
работа15, като кандидатстването за работа вече се извършва онлайн.

САЩ
В Ню Йорк Библиотеката за наука, индустрия и бизнес, Обществената библиотека на Куинс и Бруклинската 
библиотека за бизнес и кариера провеждат популярни състезания за най-добър бизнес план и предлагат 
консултации за участниците, като целевата група включва  настоящи или потенциални собственици на бизнес 
от средите с по-ниски доходи и възможности. В Библиотеката за бизнес и кариера 25 % от участниците са 
имигранти, 29 % са безработни или с непълна заетост и повече от половината са от домакинства с доходи 
под средния за Ню Йорк.16

Цел 8 Насърчаване на 
постоянен, приобщаващ и 

устойчив икономически растеж, 
пълна и продуктивна заетост и 

достоен труд за всички
Общественият достъп до ИКТ и обучение в библиотеките 
позволява на хората да кандидатстват за работа. Подготвените 
библиотечни служители помагат на всички при онлайн 
подаване на документи, писане на материали в подкрепа на 
кандидатстване и намиране на подходяща работа.  



Цел 9 Изграждане на гъвкава инфраструктура, 
насърчаване на приобщаваща и  устойчива 
индустриализация и стимулиране на иновациите 
Библиотеките са сърцето на изследванията и академичния живот. Те предоставят 
достъп до високоскоростен интернет, изследователска инфраструктура и обучени 
професионалисти. В много страни обществените и академичните библиотеки са 
основните или единствени доставчици на обществен достъп до интернет на ниски 
цени или безплатно, основно средство за увеличаване на свързаността.17 

Латвия
За всеки инвестиран долар в обществени библиотеки в Латвия през 2008-2010 е постигната възвращаемост 
на стойност близо 2 долара (пряко и непряко). Възвращаемостта на инвестициите за компютри и интернет в 
обществените библиотеки е дори по-висока – 3 долара  за всеки инвестиран долар.18 

Финландия
Отворената научна лаборатория на Националната библиотека на Финландия дава възможност на всеки за 
достъп до научни публикации, научни данни и методи, използвани в изследванията. Отвореният достъп е 
един от базовите принципи на усъвършенстването на достъпа до информация.19  



Цел 10 
Намаляване на 
неравенствата в  
държавите и между тях
Равнопоставеността в достъпа до информация, 
свободата на изразяване, свободата на сдружаване 
и събиране, както и неприкосновеността на личния 
живот са в центъра на независимостта на индивида. 
Библиотеките помагат за намаляване на неравенствата чрез 
осигуряване на безопасни помещения за срещи и събития, достъпни 
за всички хора в градските и селските райони в целия свят.

Монголия
По-голямата част от 15-те хиляди граждани със зрителни увреждания нямат работа и не получават 
никаква или получават много малка подкрепа. През 2010 г. Обществената библиотека на Улан Батор 
и Националната федерация на слепите създават две записващи студия за говорещи книги в дигиталния 
формат DAISY, което значително разширява количеството на достъпните материали, отваряйки нови светове 
за учене за хората със зрителни проблеми. Консорциумът на монголските библиотеки успешно се застъпи за 
приемането на Договора от Маракеш (2013) за улесняване на достъпа до публикувани произведения за хора 
със затруднения в четенето.20  

Международен опит 
„Библиотеки без граници“ предоставят достъп до информация и ресурси за бежански лагери чрез Кутийки на 
идеите, което дава възможност на хората да получават информация чрез сателитни интернет връзки, а също 
да ползват и книги. Кутийките са частично спонсорирани от Върховния комисар на ООН за бежанците.21  



Цел 11 Превръщане на градовете и 
селищата в приобщаващи, 
безопасни, адаптивни и 
устойчиви места за живеене

Библиотеките играят централна роля в опазването на безценното документално 
наследство във всичките му форми  за бъдещите поколения. Културата сплотява 
местните общности и подкрепя приобщаващото и устойчиво развитие на градовете. 

Мали
През 2014 г. въоръжени групи окупират северната част на Мали и Тимбукту – град, известен с културното 
наследство и големия брой обществени и частни библиотеки с неоценимо документално наследство. За да 
спасят ръкописите по време на окупацията, доброволци ги изнасят с международна помощ на безопасно 
място в Бамако. Оттогава ръкописите се пазят в столицата и са подложени на реставрация и дигитализация. 
Библиотеките са изиграли ключова роля за спасяване и запазване на уникалното културно наследство на 
Мали.22

Китай
През януари 2015 в метростанцията при Националната библиотека на Китай е открита първата библиотека в метрото 
на Пекин „М“ Subway Library”. Тази библиотека разширява новите услуги, предоставя висококачествени ресурси 
на Националната библиотека, като електронни книги, които се ползват безплатно, популяризира традиционната 
култура и насърчава четенето. В тази библиотека пътниците са читатели, читателите са пътници и библиотеката на 
метростанцията се превръща в „четяща станция за всички“.23

Колумбия
Обществените библиотеки са неразделна част от стратегията за урбанистично обновяване на Меделин. 
Стратегически локализирани сред общности в неравностойно положение в покрайнините на града, те 
стават центрове за социално развитие, което отговаря на идентифицираната нужда от повече културно и 
образователно пространство. „Библиотечни паркове“ е множество от обществени библиотеки, предлагащи 
образователни инструменти и програми в полза на местните общности, а също така място за обсъждане на 
развитието на градската среда и зелени проекти.24 



Цел 12 Осигуряване на устойчиви модели на 
потребление и производство 
Цел 13 Предприемане на спешни действия за борба с 
климатичните промени и техните последици
Цел 14 Опазване и устойчиво използване на 
океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво 
развитие
Цел 15 Опазване, възстановяване и насърчаване на 
устойчивото използване на сухоземните екосистеми, 
устойчиво управление на горите, борба с 
опустиняването, спиране и обръщане на процеса на 
деградация на почвата и предотвратяване загубата 
на биологично разнообразие
Библиотеките са устойчиви институции; те споделят ресурси в общността и 
в международен мащаб и гарантират достъп до информация за всеки. Всички 
библиотеки играят значителна роля в предоставянето на достъп до данни, научни 
изследвания и знания, подпомагат информираните изследвания и обществения 
достъп до информация относно промените в климата. Библиотеките са ключов 
фактор в опазването на знание присъщо за живота на коренното население, което 
включва местни решения относно основни аспекти на живота, включително лов и 
риболов, използване на земята и управление на водите. 

САЩ
Библиотеката за биоразнообразно наследство е дигитална библиотека с непрекъснат отворен достъп с повече 
от 46 милиона страници от 179 000 тома върху биоразнообразието, публикувани от XV до XXI век на повече 
от 40 езика. Учени от цял свят използват тази информационна база за идентифицирането на нови видове, 
отбелязване на намаляващи популации и екосистеми, както и изграждане на бъдещи модели за промени в 
климата. Такава информация може да бъде използвана за разработване на политики относно опазването на 
природата, поддържането на устойчиво развитие и отговорното използване на природни ресурси. Колекцията 
гарантира, че всеки и навсякъде има достъп до информация, от която се нуждае, за да изучава и работи за 
спасяването на видовете на земята и екосистемите.25 

Сингапур
Националният библиотечен борд на Сингапур работи със спонсори за изграждането на Детска зелена 
библиотека, която предоставя специални колекции по опазване на околната среда и интерактивни 
образователни програми, помагащи на децата да разбират промените в климата. Голяма част от сградата е 
направена от рециклирани материали, като по този начин утвърждава посланието за опазването на околната 
среда. При развитието и управлението на мрежата си от библиотеки Националният библиотечен борд следи 
те да следват добрите практики в потреблението на енергия и ресурси и минимизирането на отпадъците. 
През 2013 г. сградата на Националната библиотека получи наградата Green Mark Platinum на Агенцията по 
строителство на Сингапур.26   



Цел 16 Насърчаване на мирни 
приобщаващи общества за устойчиво 

развитие, осигуряване на достъп до правосъдие 
за всеки и изграждане на ефективни, отговорни и 

приобщаващи институции на всички равнища 
За да се осъществи пълноценен достъп до информация, всеки се нуждае както от 
достъп, така и от умения за ефективно използване на информацията, както е посочено 
в Лионската декларация за достъп до информация и развитие27 . Библиотеките 
имат нужните умения и ресурси, за да помагат на правителствата, институциите и 
физически лица да комуникират, организират, структурират и използват ефективно 
информацията за целите на развитието.

Молдова, Грузия, Украйна  
Партньорството за отворено правителство (ПОП)28 е международна организация, която работи с 
правителствата на държавите-членки, насърчавайки ги да поемат сериозни ангажименти в областта на 
прозрачността, гражданското участие, борбата с корупцията, както и за открито, отговорно правителство. 
ПОП е поело ангажимент да интегрира цел 16 в националните планове за действие на Програма 2030. Страни 
като Молдова, Грузия и Украйна вече са включили достъпа до информация и ангажиментите на библиотеките 
като част от техните планове за действие на ПОП. Библиотекарите в тези страни са присъствали на срещи 
на гражданското общество, за да подкрепят разработването на националните планове, както и да повишат 
информираността относно ролята на библиотеките и достъпа до информация за постигане целите на ПОП. 

Международен опит 
В съответствие със стратегията на Групата на Световната банка да изкорени крайната бедност до 2030 г. 
Библиотеката на Световната банкa предоставя както на служителите на организацията, така и на глобалното 
общество достъп до релевантна информация и услуги за насърчаване на обмена на знание, доброто 
управление и икономическото развитие. Добре обучени информационни професионалисти отговарят 
на въпроси, свързани с развитието, намират информация от вътрешни и външни източници и запознават 
персонала с колекции, ресурси и услуги, които съответстват на приоритетите за развитие на Банката. 
Библиотеката широко насърчава прозрачността и отчетността, като изгражда капацитет върху обществения 
достъп до информация за нечленове на персонала й в целия свят. Дейността на библиотеката е неразделна 
част от глобалното развитие чрез обществения достъп до информация.29   

Швейцария  
Дигиталната библиотека по етика Globethics.net е онлайн колекция, която предлага безплатен достъп до стотици 
хиляди пълнотекстови документи по етика и сродни дисциплини. Като допринася за разширен достъп до ресурси 
по етика в южното полукълбо, тази международна инициатива цели да подобри споделянето на знания както 
от Север към Юг, така и между страните от южното полукълбо и да допринася за развитието, като насърчава 
отговорното лидерство, доброто управление и вземането на решения, основани на ценности.30 



Цел 17 
Подобряване 
на инструментите 
за изпълнение 
и обновяване на 
глобалното партньорство за 
устойчиво развитие
Библиотеките представляват глобална мрежа от институции 
в местните общности,  готови да подкрепят националните 
планове за местно и национално развитие; те служат като ресурс 
за вземането на ефективни решения.

Канада
Националната научна библиотека към Националния изследователски съвет съфинансира Федералната 
научна библиотека. Това е проект, който обединява библиотеките на седем федерални научни департамента, 
за създаване на обща платфрорма за споделяне и достъп до ресурси. Целта е да се  гарантират по-устойчиви 
библиотечно-информационни услуги за изследователите и служителите на федералното правителство и да 
се подобри видимостта и достъпът до колекциите и хранилищата на Научната библиотека за канадските 
граждани. Проектът е ангажимент на националния план на канадското партньорство за отворено правителство 
в рамките на Open Information Core Commitment.31 
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Препоръки за вземащите решения

1. Включете библиотеките във вашите национални планове за развитие  
Националните планове за развитие ще определят много от държавните разходи и програмни 
приоритети. Тези планове могат да включват единен национален план за развитие или 
индивидуални планове за широколентов достъп, електронно приобщаване, социално 
развитие и други. Дали хората се нуждаят от новостите в цените на посевите или къде да 
намерят медицинско обслужване, напредъкът по изпълнение на целите разчита на обмена 
на информация. Библиотеките са изключително ефективни в разширяване на достъпа до 
информация за маргинализирани групи от населението и по време на криза или преход.

2. Партнирайте с библиотеките 
Библиотеките могат да бъдат партньори на правителствата и на други организации при 
изпълнението на национални стратегии и програми, за да се гарантира, че никой не е 
изоставен. Достъпът до информация, който библиотеките могат да осигурят, е в основата 
на цялата Програма 2030 на ООН и подкрепя изкореняването на  бедността, развитието 
на устойчиво и продуктивно селско стопанство, повишаване качеството на образованието, 
здравеопазването и всички други цели. В лицето на библиотеките правителствата 
имат сигурен, рентабилен и мощен партньор в борбата за намаляване на бедността, 
икономическото развитие и обучение за всички.

3. Работете с библиотеките, за да популяризирате Целите за устойчиво 
развитие и значението им за местните общности  
Като част от Програма 2030 на ООН, всяка държава е призована да създаде условия всички 
- от заинтересованите организации до широката общественост – да знаят за Целите на 
устойчивото развитие и защо те са важни за всеки. Библиотеките могат да помагат, като 
предоставят информация и текущи новини за ЦУР както на политиците, така и на хората от 
местните общности:
• Библиотеките могат да споделят информация за целите на устойчивото развитие и за 

приоритетите на националните планове за развитие в рамките на техните общности и 
през граници, да предоставят онлайн допълнителна информация за Целите.

• Библиотеките, определени като депозитни за документите на ООН и информационните 
центрове на ООН в целия свят  изпълняват съществена роля в предоставянето на 
информация относно ООН и научните изследвания и в получаването на обратна връзка, 
която помага на местни и национални политици за постигане на Целите.32 



“Нека се уверим, че използваме 
институциите, които могат 

да помогнат за разширяване на 
масивите от данни и ресурсите от знания 

и за осигуряване на достъп до ИКТ, нужни на 
хората за постигане на устойчиво развитие.

БИБЛИОТЕКИТЕ с нетърпение очакват да  бъдат  
партньори в революцията на знанието и да помагат 

всички ние да достигнем 2030 г. в много добра форма.”33  

Дона Шийдър, Президент на ИФЛА 
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За нас 
IFLA: надеждният световен глас 
на библиотечно-информационната 
професия 

Международната федерация на 
библиотечните асоциации и институции 
(IFLA) е водеща международна 
организация, представляваща интересите 
на библиотечно-информационното
обслужване и неговите ползватели.

Снимки
Корица: Обществената библиотека в Амстердам, 
Нидерландия (Jorge Royan)

Гръб на корицата : Целите за устойчиво разитие 
на ООН: 17 цели, които ще преобразят нашия свят 
(Организация на обединените нации)

Стр.  3
Обществената библиотека в Щутгарт (jwltr Freiburg, 
Flickr)

Цел 1 
Шри-ланка: Програма e-Library Nenasala на Шри-
ланка  (Носител на Наградата Достъп до учене за 
2014 г.)
 
Цел  2
Румъния: Библионет (IREX)

Цел  3
Киргизстан: Знания без граници (EIFL)

Цел 4
Нидерландия: BoekStart.nl
Швеция: Отворени образователни ресурси в 
библиотеките (Läranderum)

Цел 5
Уганда: Среща на „Beyond Access“ (Beyond Access)

Информация за контакт
За повече информация относно препоръките 
в тази брошура се свържете с: 

IFLA Headquarters
P.O. Box 95312
2509 CH The Hague
Netherlands
TEL +31-70-3140884
FAX +31-70-3834827
EMAIL ifla@ifla.org
www.ifla.org

Цели  6-7
Хондурас: Обществената библиотека на Сан 
Хуан Планес (Beyond Access)

Цел  8
Европейски съюз: Услуги на обществените 
библиотеки в Словения (Public Libraries 2020)

Цел  9
Финландия: Open Science Lab

Goal 10
Монголия: Знание без граници (EIFL)
Международен опит: Кутии с идеи в Бурунди  
(Bibliothèques Sans Frontières)

Цел  11
Мали: Култура в Тимбукту 25 
(UN Mission in Mali, Flickr)

Цели  12-15
САЩ: Библиотека за наследство в 
биоразнообразието (BioDivLibrary & Les Veilleux, 
Flickr)

Сингапур: Първата в света Зелена библиотека за 
деца в Националния библиотечен борд
(Choo Yut Shing, Flickr)

Стр. 15
Ателие Кан Академи, Бурунди 
(Bibliothèques Sans Frontières) 
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IFLA Headquarters 
P.O. Box 95312 
2509 CH The Hague 
Netherlands
Tel +31-70-3140884 
Fax +31-70-3834827 
email ifla@ifla.org
www.ifla.org
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