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7.03.2021 г., 10.00 ч., провежда се 
учебен час в рамките на задължителната 
академична дисциплина „Библиотечни 
асоциации“, със студентите от втори 
семестър на магистърската специалност 
„Библиотечно-информационен и 
културен мениджмънт“ в дистанционна 
форма на обучение, посветен на делото 
на българския библиотечен лидер 
Снежана Янева, председател на ББИА 
в периода 2012 – 2019 г. 

Преподаватели: проф. дн Таня Тодорова 
и гост-лектори проф. Емилия Янева от 
САЩ и Спаска Тарандова от Фондация 
„Глобални библиотеки - България“, 
която е и член на УС на ББИА. 



СНЕЖАНА ЯНЕВА Е ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ББИА (2012-2019), ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ФОНДАЦИЯ „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ“, ДИРЕКТОР НА 

ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА ПОСОЛСТВОТО НА САЩ В БЪЛГАРИЯ

• Приносът на Снежана Янева за развитието на българските 

библиотеки и за трансформирането им в съвременни центрове за 

знание, учене през целия живот, информация и култура. 

• Фокусът на нейната дейност е мотивация и промяна на мисленето 

на библиотечните професионалисти чрез непрекъснато повишаване 

на квалификацията и овладяване на приложението на 

информационно-комуникационните технологии в библиотечно-

информационната сфера в нашата страна.



По нейна инициатива и координация над 40 български библиотекари посещават 

американски библиотеки, участват в обмяна на опит и в Годишните конференции 

на Американската библиотечна асоциация (ALA).

Създават се 14 Американски центрове и кътове в обществени библиотеки в 

страната по Програмата American Corner - инициатива на Държавния

департамент на САЩ. 

Първият American Corner е открит през 2004 г. в РБ „Пенчо Славейков“, гр. 

Варна, последвано от отварянето на американски центрове при

Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Столичната

библиотека. В началото на 2015 г. отваря врати и центърът American Space 

Plovdiv при Народната библиотека „Иван Вазов“, гр. Пловдив.

•



AMERICAN CORNER

Американските центрове са партньорски библиотечни пространства,

които се управляват съвместно с отдела за обществени въпроси (Public

Affairs Section) при Посолството на САЩ в София на базата на сключено

Споразумение за сътрудничество.

Библиотеката домакин предоставя помещения и персонал, а Посолството

осигурява оборудване, мултимедийни материали, обучение на персонала

и техническа поддръжка, както и финансиране за програми и събития.

Центровете предлагат свободен достъп за всички граждани до книжни и

електронни ресурси с информация за Съединените щати, образователни

ресурси на английски език, провеждат образователни и културни

програми.



AMERICAN CORNER

Американският център при

Столичната библиотека:

https://www.acsofia.org/

притежава богата колекция

от американска

художествена литература на

английски език и най-

голямата колекция на

Балканския полуостров от

американски детски книги.

https://www.acsofia.org/


По инициатива на Снежана Янева, с цел повече обществени библиотеки

да станат част от проекта, в България се използва и една специфична

форма – American Shelves. 

Това са обособени кътове с информационни материали за САЩ в 

читалните на 14 регионални библиотеки, където обслужващите

библиотекари са подготвени да предоставят информация за САЩ и да

консултират гражданите за възможности за обучение в САЩ, стипендии

по програмата „Фулбрайт“ и обменни образователни програми.

Както в много други начинания, така и в идеята за „корнерите“, Снежана 

Янева успява да погледне по-широко и да види ползите от тях за 

българските библиотеки. Тя ги вижда не само като американски ресурсни 

центрове и места за достъп на гражданите до актуална и вярна 

информация за САЩ, но и като образец и пример за подражание в 

библиотечната професия.



Под ръководството на Сн. Янева, съвместно с Американската 

библиотечна асоциация са реализирани множество проекти като 

Sister Libraries, ABLE, Национални библиотечни седмици.

Проектът „Обмен на библиотечен опит: пътища за

сътрудничество. Развитие на обществени информационни

услуги“ (ABLE) стартира през 2004 г. и има сериозна рефлексия в

продължаващото обучение на библиотечните специалисти и във

внедряването на добри практики от опита на американските

професионалисти за прилагане на концепцията за превръщането на

българските библиотеки в обществени информационни центрове.

Проектът е финансиран от Държавния департамент на САЩ и

спосориран от Фондацията към Ресурсния център за международна

дейност в Айова и ББИА.



На базата на проучения американски опит, и под 

ръководството на Снежана Янева като председател на 

сдружението - ББИА разгръща целенасочена дейност по 

застъпничество и лобиране за отстояване и постигане на 

интересите и нуждите за съвременно развитие на 

българските библиотеки и библиотекари.

ББИА е сред първите библиотечни асоциации, които се 

включват в кампанията на ИФЛА @вашата библиотека; 

ежегодно организира Национален маратон на четенето и

Национална библиотечна седмица.



През 2014 г. Националната 

кампания за насърчаване на 

четенето и формирането на 

широка коалиция от 

партньори, се разраства в 

кампанията „Чети с мен”, 

която обединява организации и 

граждани в откровен разговор 

за книгите, четенето и 

грамотността.

Анонсът на кампанията в сайта на ББИА, 

подписан от Снежана Янева, Председател 

на УС на ББИА 





В провежданите от 2006 г. до днес национални кампании – Национална 

библиотечна седмица, се включват различни по тип и големина библиотеки от 

цялата страна и постиженията от тези обединени усилия по застъпничество и 

лобиране за библиотеките и професията на библиотекаря, стават все по-видими и 

значими.

Националните библиотечни кампании в периода 2012-2019 г.

„Библиотеките – паметта на нацията!” - 14-18 май 2012 г.

„Развити библиотеки за развито общество!” - 13-17 май 2013 г.

„Библиотеките откриват нови хоризонти!” - 12-16 май 2014 г. 

„Библиотеките – място за учене през целия живот!” - 11-15 май 2015 г.

„Библиотеката – място за всеки!” - 9-13 май 2016 г.

„Библиотеките в подкрепа на устойчивото развитие” - 9-13 май 2017 г.

„Достойно бъдеще за нашите библиотеки” - 14-18 май 2018 г.

Книгите са само началото ... – 13-17 май 2019 г.



Тази добра практика на ББИА и 

създаваните пакети от материали 

са полезен ресурс, който може да 

се използва за изграждане на 

умения по лидерство, лобиране и 

публична комуникация и се 

ползват в подготовката на 

студентите по библиотечно-

информационни науки. 



В България гостуват президентите на ИФЛА – Роберта Стивънс и 

Дона Шийдър, както и Инга Лунден от УС на ИФЛА, директорът 

на ALA Кийт Фийлдс и редица други международни експерти.

Снежана Янева допринесе и за участието на българската колегия 

в комитети на ИФЛА и в УС на ЕБЛИДА.

Тя установи трайни контакти с ALA, LIBER, Национална 

комисия за ЮНЕСКО. 

През февруари 2018 г. София бе домакин на заседанието на УС 

на ЕБЛИДА, на което бе приета съвместна декларация на УС на 

ЕБЛИДА и ББИА във връзка с проекта на Директива на ЕС за 

авторските права в единния дигитален пазар, известна като 

Софийската декларация.



Снежана Янева бе инициатор:

• за включването на българските библиотеки в 

международната кампания „Направи зелена твоята 

библиотека“

• в навлизането на най-новите технологии като 3D принтери

• и на роботизирани играчки за забавно програмиране за най-

малките

• за развитието на услугата - заемане на електронни книги в 

Американските центрове. 



Снежана Янева посвети много усилия за защита на авторитета на 

професията и библиотекарите. Положи целенасочен труд по 

дейности за застъпничество и взаимодействие със законодателната 

и изпълнителната власт: за подобряване на националните 

политики за библиотеките и механизмите за тяхното финансиране, 

както и за усъвършенстване на нормативната база.

Комплексността на професионална висота и вяра на Снежана 

Янева в значимостта на библиотеките се основава на широките й 

познания за историческата им роля в световната култура, и в 

българската история, както и на задълбоченото й разбиране за 

новите функции и нуждата от библиотеките в дигиталния свят.
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Българска библиотечно-информационна асоциация: https://www.lib.bg/

За текуща информираност:  Фонд „Снежана Янева“ [онлайн]. Достъпно на:  

https://snejana-ianeva.org/bg/
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