
МЪЖЪТ И БИБЛИОТЕКАТА - ИНТИМНО 
 
 
   Уважаеми госпожи, госпожици и... господа. Повечето от нас помним 
годините, когато имаше опашки за какво ли не - банани, цветни 
телевизори, крем „Нивеа” - и дори за книги по книжарниците - като 
„Мъжът и жената интимно”... Днес опашки има само на едно място - пред 
дамските тоалетни... Посетете което и да било държавно или общинско 
учреждение – и ще видите по етажите това  стълпотворение от женска 
красота. Такова е положението и в нашите библиотеки - разбира се, и в 
Националната библиотека, където имам честта да работя. 
   Ако ме попитате дали някога съм се почувствал горд като МЪЖ, че 
работя в библиотека, ще ви отговоря: 
   Да! - миналата година, когато бяхме цял автобус библиотекари 
командировка в Словения и когато на бензиностанциите по пътя 
неколцината мъже горди и облекчени минавахме покрай дългата опашка от 
нашите нервни колежки... 
   Спирам дотук, за да не си помислите, че в Националната библиотека по 
цял ден само се чудим как да стигнем до онова място. Всички добре  знаем, 
че много от професиите у нас се феминизираха и това е причинено от 
редица фактори – социални, финансови и т.н. В моята Национална 
библиотека от 255 служителки..., 39 сме мъже - в това число охраната, 
шофьорът, пожарникарят и дърводелецът... 
   Не знам защо, но навремето най-известните и велики библиотекари са 
все мъже - като почнем от Аполоний Родоски - директор на 
Александрийската библиотека /уверявам професор Боряна Христова, че 
нищо не искам да намекна:)/, продължим с философа Лаодзъ - първият 
китайски библиотекар, минем през библиотеката от глинени плочки на цар 
Ашурбанипал и стигнем чак до папирусовите свитъци на Рамзес Втори. 
Последният, освен като библиотекар, естествено е почитан и като бог... 
   В днешно време най-известният библиотекар е... Лора Буш, жената на 
американския президент Джордж Буш. Учудващо, че не е станало 
обратното - Джордж Буш да беше станал библиотекар, а жена му - 
президент. Може би тогава светът около нас щеше да бъде малко по-
различен... Но да оставим на мира Страната на неограничените 
възможности и семейство Буш  и да се върнем у нас. Престижно ли е днес 
за българския мъж да работи в тази феминизирана библиотечна среда?  
  Мнозина ще кажат: разбира се - човек научава всичко за лаковете за 
нокти, в течение е на последните предложения на „Орифлейм” и „Ейвън”, 
прибира се при жена си обогатен и информиран. 
   Кой знае защо обаче тя, жена му, не оценява тези негови знания и му 
задава въпроса: „А бе ти мъж ли си, или не си? Как смяташ да си гледаш 
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семейството с тази заплата? Намери си нещо друго, по-високо платено - 
дъщеря ти скоро ще е абитуриентка - 700 лв. струва една рокля!” 
   „А бе кой ти гледа роклята! Момчетата се интересуват само какво има 
под нея!” – нелепо се опитваш да се пошегуваш, но само затвърждаваш 
мнението на жена ти за тебе като несериозен и вятърничъв тип. 
   Шегуваш се - а всъщност много ти се иска напълно сериозно да кажеш,  
че цял живот си се занимавал с писано слово. Че обичаш книгите. Че 
искаш да работиш в културна среда. Че това е твоето място! 
   
   Мъжът и библиотеката - интимно.  Има ли днес взаимност в тази връзка? 
Да, може би любовта ни е взаимна. Но се питам: може ли една връзка да е 
само по любов?... Ето защо искам да се обърна днес не към друг, а към 
министъра на културата, към МЪЖА - г-н Стефан Данаилов: Колега 
Данаилов, направете така, че любовта между българския мъж и 
българската библиотека да прерасне от платоническа любов - в брак по 
сметка! Защото роклята за абитуриентския бал на дъщеря ми е 700 лева! И, 
да си призная, всъщност аз нямам никаква дъщеря. Точно затова!     
   
   Благодаря за вниманието! 
 
 
 
   Велико Търново, 19 юни 2008 г. 
 
 
                                                                      ГАНЧО ГАНЧЕВ 
                                              Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” 
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