
Народната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” и Програмата на 
ООН за развитие отбелязват заедно Деня на ООН - 24 октомври 

Безплатно копие от националния доклад за Целите на хилядолетието за 
развитие ще получи всеки читател на Народната библиотека, който я 

посети в Деня на световната организация

София,  22  октомври  2008.  Специална  премиера  на  току-що  излезлия  от  печат 
национален доклад за целите на хилядолетието за развитие организират Народната 
библиотека  “Св.  Св.  Кирил  и  Методий”  и  Програмата  на  ООН  за  развитие 
(ПРООН) на 24 октомври – Деня на ООН.  Всеки читател на библиотеката през 
този  ден  ще  получи  безплатно  копие  от  доклада,  който  отчита  напредъка  на 
страната  в  изпълнение  на  глобалния дневен  ред на  развитието.  Инициативата е 
продължение  на  дългогодишното  партньорство  между  НБКМ  –  националната 
депозитна библиотека на ООН и ПРООН, която от 1992 г. насам е най-голямата 
агенция на ООН, работеща в страната. 

“България има основание за оптимизъм в усилията си за постигане на целите на 
хилядолетието  за  развитие”,  се  казва  в  българския  доклад.  Той  излезе  на  25 
септември - ден, в който близо 100 държавни и правителствени ръководители на 
държави-членки  на  ООН,  сред  които  българският  министър  председател,   се 
събраха в централата на световната организация в Ню Йорк за среща на високо 
равнище  за  целите  на  хилядолетието.  В  навечерието  на  тази  среща  и  като 
своеобразна подготовка за нея, агенциите на ООН в България, в сътрудничество с 
широк  кръг  представители  на  министерства,  граждански  организации, 
академичната общност и бизнеса подготвиха втория български доклад за целите на 
хилядолетието за развитие. Той проследява напредъка на страната в изпълнение на 
осемте цели на хилядолетието: 1) преодоляване на бедността и глада; 2) качествено 
образование; 3) равенство на половете и овластяване на жените; 4) намаляване на 
детската  смъртност;  5)  повече  здравни  грижи  за  майките;  6)  преодоляване  на 
епидемиите от ХИВ/СПИН, малария, туберкулоза; 7) устойчива околна среда; 8) 
ефикасно партньорство за развитие. 

Читателите  на  Народната  библиотека  първи  в  България  ще  получат  копие  от 
националния доклад  за целите на хилядолетието в Деня на ООН. Инициаторите на 
символичната премиера се надяват да привлекат вниманието на четящите българи 
към проблеми от глобална важност. За тяхното решаване България вече има нова 
отговорност,  посочва  докладът,  а  именно:  да  съдейства  за  преодоляване  на 
световната  бедност  и  контрасти  в  новото  си  качество  на  донор  на  помощи  за 
развитие. 

• “Цели  на  хилядолетието  за  развитие  –  2008” е  вторият  доклад,  който  България 
изготвя  в  изпълнение  на  ангажимента  си  на  страна,  подписала  Декларацията  на 
хилядолетието, с която всички държави-членки на ООН се ангажирха до 2015 г. да 
положат глобални усилия за намаляване на бедността, спазване на правата на човека, 
насърчаване на мира,  укрепване  на демокрацията,  осигуряване  на устойчива околна 
среда.

• Първият български доклад за целите на хилядолетието беше публикуван през март 
2003  г.  Той адаптира  осемте  глобални  цели  към  нивата  на  развитие  на  страната  в 

http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm


момента на подготовката й за членство в Европейския съюз и определи показатели за 
проследяване  на  напредъка  и  крайни  цели,  съизмерими  със  съответните  нива  в 
страните-членки  от  Евросъюза.  Настоящият  доклад  разглежда  напредъка  към 
постигане на целите, набелязани през 2003 г.,  в светлината на членството на България 
в Европейския съюз, като в същото време преформулира някои от българските цели и 
показатели.

• 24 октомври – денят, в който през 19945 г. влиза в сила Уставът на ООН, е обявен за 
Ден Организацията на Обединените нации с резолюция на  Общото събрания на ООН.

• С  приемането  на  България  в  ООН  на  14  декември  1955  г.,  НБКМ  е  обявена  за 
депозитна библиотека на ООН и нейните специализирани организации. По силата на 
това решение е изграден значим фонд от издания на ООН на посочени от библиотеката 
официални езици на организацията. От октомври 1998 г. е препотвърден статутът на 
библиотеката  като  депозитна  за  ООН,  с  режим  на  пълен  депозит  за  официалните 
издания на главните органи на ООН.

Повече за Деня на ООН: http://www.un.org/events/unday  /  ;
Повече  за  целите  на  хилядолетието  за  развитие:  http  ://  www  .  un  .  org  /  millenniumgoals  /   и 
http://www.undp.bg/; 
За допълнителна информация: НБКМ – Ели Попова, тел. 946 18 45;
ПРООН - Мая Няголова, тел.: 96 96 167 
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