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Откритият достъп  
до информацията и неговото  
място в научните комуникации

Александър Димчев / dimchev_uni@abv.bg
СУ „Св. Климент Охридски”

Инициативата за открит достъп
Ще започна и в заключението ще завърша 

настоящата статия с вдъхновяващите и про-
ницателни думи на едни от най-ревностните 
привърженици на открития достъп, който 
се превръща в последните години във все по-
открояващ се и значим феномен в научната 
галактика. Първият цитат принадлежи на Лий 
ван Орсдел и Катлийн Борн от тяхната пуб-
ликация, предизвикала заслужен интерес и 
дебати, озаглавена „Преглед на цените на пе-
риодичните издания през 2008 г.: приемане 
на открития достъп. Глобални инициативи и 
стряскащи успехи загатват за сериозни после-
дици от открития достъп върху публикуването 
на списания.”1 „За него се спори от години. Той 
се предлага като освободител на информаци-
ята, която търси откритост, като арбитър за 
правата върху споделена интелектуална соб-
ственост и движеща сила за открития, изобре-
тения, лечение и икономии на средства. Ох-
улван е като посегателство над капитализма, 
като катализатор за провала на свързаното с 
отговорност публикуване и появата на лъже-
наука, и като наивна измислица на интелек-
туалци идеалисти, които нямат представа от 
реалния живот. „Той”, разбира се, е откритият 
достъп. За всички е очевидно, че откритият 
достъп се очертава като убеждение в световен 
мащаб… Научните общности все по-често на-
рушават традицията и призовават към открито 
споделяне на изследвания, софтуер и данни. 
Една от тези глобални инициативи е кампани-
ята за осигуряване на открит достъп до резул-
тати от изследвания, финансирани с публични 
средства... Тя стана причина за поредица от 
поразителни успехи с вероятност от сериозни 
последици за издателите на списания.”

Началото на движението за открит достъп 
до научните публикации се появява през 90-
те години на миналия век. Свързва се с въз-
можността за предоставяне на свободен и 
бърз достъп на учените до научната информа-

ция в онлайн режим, както и с идеята за пре-
одоляване на финансовите бариери.2 За негов 
основоположник се счита физикът Пол Гинс-
парг, който през 1991 г. предлага да създаде 
в Лос Аламос безплатни електронни архиви за 
препринти на ядрени физици.3 Три години по-
късно друг учен – Стефан Харнад, публикува 
получилите известност „подривни предложе-
ния”. В тях той предлага „самоархивиране в 
Интернет” – чрез поместване на собствените 
разработки в сайт. Авторът подчертава, че 
откритостта на резултатите от изследванията 
„ще допринесe максимална полза новите идеи 
по-ефективно да стигат до очите и умовете на 
участниците в мрежата, до учените от цял свят, 
занимаващи се с изследователски проблеми”. 
Предложенията предизвикват активна диску-
сия сред представителите на различни научни 
колегии. Допълнително в нея се включват и 
библиотечните специалисти. Асоциацията на 
научните библиотеки в САЩ публикува през 
1995 г. материалите от полемиката. Необхо-
димо е да се подчертае, че за развитието на 
открития достъп много съществена роля през 
годините изиграват библиотекарите.4,5 По този 
начин се сливат „пътищата” на учените и на 
библиотечните специалисти в общо движение 
за открит достъп, а Стефан Харнад е признат 
за негов първопроходец.6 По неговите думи, 

 1  Van Orsdel, L. & K. Born. Periodicals Price Survey 2008. 
Embracing Openness. Global initiatives and startling successes 
hint at the profound implications of open access on journal 
publishing. // Library Journal, 2008, № 4, p. 10–15.
 2 Open Access to the Scientific Literature [Електронен ре-
сурс]. A Summary of the Issues. // LSU Health Sciences 
Center, Shreveport. Medical Library. <http://lib-sh.lsuhsc.edu/
openaccess.html ; 10.08.2011>.
 3 Линден, И., Ф. Линден. Открытый доступ: „зеленый путь и 
„золотой путь”. // Науч. и техн. библ., 2009, № 7, с. 30–43.
 4 Шрайберг, Я. Состояние открытого доступа на библиотеч-
но-информационном пространстве Росии и СНГ. // Науч. и 
техн. библ., 2009, № 11, с. 29–38. 
 5 Balley, C. What is Open Access.  // Key Strategic, Technical 
and Economic Aspects. Oxford, Chandos Publushing, 2006, p. 
13–27. 
 6 Линден, И., Ф. Линден. Открытый доступ: „зеленый 
путь и „золотой путь”. // Науч. и техн. библ., 2009, № 7, с. 
30–43.

Актуално
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Първите научни списания се появяват през ХVІІ век. 
Това са „Journal des Sçavans” и „Philosophical Transactions 
of the Royal Society”. Те започват да излизат през 1665 г. 
По данни на ЮНЕСКО понастоящем в света излизат около 
200 000 периодични издания в областта на науката. По дан-
ни на проф. Борислав Тошев около 75 000 научни списания 
от всички научни области се подлагат на рефериране, инде-
ксиране, оценяване (във вторичните източници – печатни и 
електронни, напр. Chemical Abstracts, Sociological Abstracts, 
America: History & Life, … Web of Science (Thomson Reuters), 
SCOPUS (Elsevier).7 Те попадат в тях след кандидатстване и 
строга оценка по определени показатели. Списания, които 
не са в тази система е прието да се означават като мар-
гинални и публикуването на научни резултати в тях не се 
препоръчва. 

В световната система за рефериране, индексиране и оце-
няване има две елитни групи – около 7 500 списания са под 
контрола на Thomson Reuters (по-рано Thomson Scientific и 
още по-рано ISI на Гарфилд във Филаделфия). SCOPUS  на 
Elsevier e европейският аналог на Thomson Reuters. SCOPUS 
контролира в момента около 15 000 peer-reviewed списания 
(и някои сборници от конференции), попаднали там след 
строга оценка по определени показатели. Двете формации 
дават на своите списания ежегодно стойностите на няколко 
научни индикатори, от които най-популярен у нас е импакт 
факторът, IF – интензивна величина, която е характеристи-
ка на списанието (и не е характеристика на хората, които 
публикуват в това списание); напълно равнопоставен е по-
добен индикатор, който се изчислява по друга процедура и 
затова дава числа (често на порядък по-малки), различни 
от стойностите на IF – SJR (импакт ранг) – това е аналогът 
на IF в SCOPUS.

„специфичното съдържание на 
открит достъп е, че към него се 
отнасят 2,5 млн. научни статии, 
публикувани ежегодно в око-
ло 25 000 рецензирани научни 
списания в целия свят, особено 
в областта на точните и естест-
вените науки. В категорията на 
открития достъп също така по-
паднат и: научни книги, чиито 
автори биха пожелали да ги пре-
доставят в режим на открит дос-
тъп; изследвания и данни, ако 
учените, които са ги получили са 
готови да ги споделят с всички; 
програмни продукти; аудио- и 
видеоматериали. Все пак е ко-
ректно да се подчертае, че най-
важната част от представяното в 
открит достъп са статиите в ре-
цензираните научни списания. 
Авторите на тези статии са силно 
заинтересовани резултатите от 
техните изследвания да станат 
широко известни, за да бъдат 
цитирани. Също така да бъдат 
основа за бъдещи изследвания. 
Както е известно активното ци-
тиране и използване на статиите 
формират „научните приноси” на 
авторите и на тяхното „влияние 
в науката”.

В теоретичната литература има натрупани 
доста определения и тълкувания на открития 
достъп. Те се развиват непрекъснато с про-
мяната на технологията, приложимостта и 
еволюцията на възгледите, свързани с него. 
Ревизират се на значими научни форуми, пос-
ветени на темата. Сред тях е важно да бъдат 
откроени срещите, проведени в Будапеща 
(2001), Бетесда (2003) и Берлин (2003). Спо-
ред Чарлс Бейли, специалист в областта на 
комуникациите, сред най-меродавните опре-
деления и коментари са възприетите по време 
на „Инициативата за открит достъп от Будапе-
ща”. „Откритият достъп онлайн трябва да бъде 
онази литература, която учените предоставят 
на всички, без да очакват заплащане. Тази 
категория включва преди всичко техните про-
фесионално рецензирани статии в списания, 
както и текстове, които все още не са публи-
кувани, но те биха желали да ги предоставят 
онлайн за коментар, или за да известят на ко-
легите си за важни научни открития. Същест-

вуват различни степени и видове по-широк и 
по-тесен достъп до тази литература. Под „от-
крит достъп” до нея ние разбираме наличност-
та ѝ за обществено ползване в Интернет, кое-
то позволява четене, прехвърляне, копиране, 
разпространяване, отпечатване, търсене или 
създаване на линкове към пълните текстове 
на тези статии, прегледа им за индексиране, 
обработване на данните от тях със софтуер 
или използването им за всяка друга законна 
цел, без финансови, правни или технически 
ограничения, извън свързаните с достъпа до 
самия Интернет. Ограничаването на репро-
дуцирането и разпространението и ролята 
на авторското право в тази област трябва да 
осигуряват на авторите само контрола върху 
цялостността на тяхното произведение и пра-
вото им да бъдат правилно и коректно позова-
вани и цитирани.” 
7 Хагерлид, Я. Программа „Оpen Access.se” – шведский 
опыт координации поддръжки программ Открытого дос-
тупа. // Науч. и техн. библ., 2009, № 8, с. 24–32.

Актуално
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На форума през 2003 г. в Бетесда опреде-
лението от Будапеща е обогатено в следния 
смисъл. „Авторът(ите) и притежателят(ите) 
на авторското право предоставя(т) на всички 
ползватели свободно, неотменимо, навсякъде 
и винаги правото на достъп и лиценз за ко-
пиране, ползване, разпространяване, прех-
върляне и публично представяне на произве-
дението, и създаване и разпространяване на 
производни произведения във всякаква ди-
гитална преносна среда за всякаква разумна 
цел, при коректно посочване на авторството, 
както и правото на малък брой печатни копия 
за лична употреба. Пълна версия на произве-
дението и всички приложения, включително и 
копие от горното разрешение, е депозирана 
в подходящ стандартен електронен формат 
веднага след първоначалното публикуване в 
поне един онлайн репозиториум, поддържан 
от академична институция, научно дружество, 
държавна агенция или друга утвърдена орга-
низация, която се стреми към предоставяне на 
възможност за свободен достъп, неограничено 
разпространяване, оперативна съвместимост 
и дългосрочно архивиране (например за би-
ологичните и медицинските науки такъв ре-
позиториум е PubMed Central).” Питър Субер, 
един от ревностните застъпници на идеята за 
открития достъп дефинира неговата същност 
по следния начин: „свободният достъп отстра-
нява „ценовите бариери” (т.е. таксата за або-
намент) и „бариерите на разрешението” (като 
ограниченията на авторското право и лицен-
зирането) за „литературата, за ползването на 
която не се заплаща на автора” (т.е. научни 
статии, написани от авторите за безплатно 
ползване), което ги прави достъпни при „ми-
нимални ограничения (например посочване 
на автора).” По-късно той поставя въпроса за 
обобщаване на определенията, утвърдени от 
„Инициативата за открит достъп” в Будапеща, 
„Изложението от Бетесда” и „Берлинската де-
кларация”. Назовава актуализираната версия 
„Определение за открит достъп БББ” и отбе-
лязва, че то „отстранява както ценовите ба-
риери, така и бариерите на разрешението”. 
Другаде обаче Субер посочва, че „с премахва-
нето само на ценовите бариери, привържени-
ците на открития достъп ще получат повечето 
от онова желаното и нужното”. Харнад про-
дължава тезата със следното съждение: „още 
по-оптимално е решението за поместване на 
електронната версия на документа в режим на 
открит достъп в Интернет. Именно тази тех-

нология съставлява основата и същността на 
това, което ние наричаме „открит достъп”: 
безплатно, оперативно, постоянен и глобален 
достъп до статиите в рецензирани научни спи-
сания.” Чарлс Бейли въвежда много съществен 
факт, свързан с правото на функциониране на 
открития достъп. „Трябва да се отбележи, че 
откритият достъп се корени в съществуващия 
закон за авторското право – притежателите на 
авторско право разрешават на ползвателите 
достъпност до произведенията си и им предос-
тавят допълнителни права, които премахват 
бариерите на разрешенията. Съществуването 
на открития достъп не налага промяна на за-
конодателствата за авторското право.”

Замисляйки се за причините за търсенето 
на промяна в традиционно утвърдената схема 
за разпространение на научното знание и ин-
формация могат да бъдат откроени следните 
по-значими и определящи:
• бързи промени на информационните техно-

логии;
• експоненциално увеличаване обема на да-

нните, сведенията и публикациите в облас-
тта на изследователската дейност; 

• непрекъснато растящи цени на научна-
та информация (По данни на Асоциацията 
на научните библиотеки в САЩ, цените на 
списанията за последните 15 г. нарастват с 
215%, което сериозно се отразява на бю-
джетите на библиотеките.)8;

• бързото развитие на науката и необходи-
мостта от ускоряване процеса за достигане 
на нейните изследователски резултати и 
постижения до учените. (При традицион-
ния издателски модел има забавяне в ци-
къла на издаване на научната литература 
– от подаването на ръкописите до тяхното 
публикуване и разпространение);

• динамични промени в издателския, книго-
търговския  и дистрибуторския сектор;

• преминаване към масирана цифровизация 
на научната литература (над 95% от рено-
мираните научни списания имат електрон-
на версия, около 35% от научните моног-
рафични издания са в електронна форма и 
т.н);

• трансформации в методите за създаване, 
съхранение, представяне и разпростране-

8 Open Access to the Scientific Literature [Електронен ре-
сурс]. A Summary of the Issues. // LSU Health Sciences 
Center, Shreveport. Medical Library. <http://lib-sh.lsuhsc.edu/
openaccess.html ; 10.08.2011>.
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ние на информационните ресурси и проду-
кти;

• появата на нови канали за информиране и 
търсене на възможности от страна на уче-
ните за въвеждане на „нов ред” при орга-
низирането, съхранението и либерализи-
рането на достъпа до научното знание и 
факти; 

• търсенето на възможности за преодолява-
не на „информационната изолация и нера-
венство в науката”;

• възникването на несъгласие в общество-
то да се заплаща „два пъти” на научните 
организации със средства на данъкопла-
тците. (От една страна, за финансиране на 
изследователската им дейност. От друга, 
за откупуване от научните организации на 
резултатите от изследванията, субсидира-
ни с правителствени фондове под форма-
та на информационни продукти и издания 
от комерчески издатели и дистрибутори на 
литература и бази данни.).9

Част от специалистите гледат на открития 
достъп като на революция в научните ко-
муникации. За тях е видно колко скъп и не-
продуктивен е вече традиционният подход за 
предоставяне на достъп до научното знание. 
Те разглеждат протичащите процеси и като 
катализатор за изменение на философията за 
организиране на изследователската дейност 
към един по-качествен и ефективен път. Очак-
ванията са промените да бъдат фундаментал-
ни и да наложат своето влияние върху цялата 
верига на научното знание. Британският жур-
налист и историк на инициативата за открития 
достъп – Ричард Пойдер, твърди: „След око-
ло 10 години откритият достъп заплашва да 
унищожи индустрията за публикуване на на-
учните издания, оценявана на стойност около 
6 млрд. долара годишно в САЩ, и кара дори 
най-крупните издателства да се страхуват от 
поражение.” 

Разбира се, не са малко и скептиците на 
движението. Последните твърдят, че трудно 
може да бъде разбит старият модел, базиран 
на наложили се вековни практики за органи-
зиране и разпространение на знанието сред 
научните колегии. Не допускат, че така лесно 
може да отпадне монополът и да се оттеглят 
от пазара на информация комерческите изда-
телски и дистрибуторски фирми. Според тях 
тези субекти на пазара на информация прите-
жават сериозен опит и държат ключови пози-
ции и механизми в областта на създаването, 

организирането, разпространението, предста-
вянето и оценката на научната информация и 
знанието. По данни от службата за проучване 
на пазара Outsell, през 2006 г. десетте най-
известни издателства за научно-техническа и 
медицинска литература са получили 53 про-
цента от приходите на пазара на списания, 
оценяван на 16,1 милиарда долара. За съ-
щия период от време, пет от шестте издате-
ли на списания, включени в първата десятка 
(Elsevier, Springer, ACS, Wiley и Blackwell) по-
казват растеж, изразен в едноцифрени числа 
– от 0,5 до 7,7 процента, независимо от труд-
ностите и стагнацията на пазара. Песимизмът 
се подхранва и от позицията на самите учени, 
която те заемат по отношение въвеждането 
на открит достъп. Много сполучливо техните 
колебания са отразени от Харнад чрез мета-
фората за „Паралича на Зенон”.10 Авторът по-
сочва невъзможността да настъпи бързо „въл-
шебната нощ” за открития достъп, която да го 
наложи скоро на арената на научните комуни-
кации. Според него тя не е настъпила – нито 
през 1994 г., нито в последните години, нито 
до днес. Защо се случва така? Съществуват не 
по-малко от 34 причини, поради които това не 
е станало. Всички те са от психологически ха-
рактер, и по неговото мнение няма сериозно 
основание за „опасенията”. Неслучайно синд-
ромът е припознат с цитирания по-горе тер-
мин. „Аз се опасявам, че самоархивирането на 
моя статия ще наруши авторското ми право… 
или, че статията няма да бъде рецензирана… 
или ще доведе до изчезване на научните спи-
сания… или, че онлайн средствата за инфор-
мация не са надеждни… или, че на мен не ми 
достига времето за самоархивиране…” 

През годините инициативата за открит дос-
тъп преминава през редица сложни въпроси 
и метаморфози в търсенето на своето място 
и полезност. Постепенно набира скорост и 
привлича все повече привърженици. Ясно се 
открояват двата модела за архивиране и без-
платно използване в онлайн режим на въвеж-
даната информация от научни статии. Те се 
легитимират в пространството като „Златен 
път” и „Зелен път”. Основават се на следните 

9 Open Access to the Scientific Literature [Електронен ре-
сурс]. A Summary of the Issues. // LSU Health Sciences 
Center, Shreveport. Medical Library. <http://lib-sh.lsuhsc.edu/
openaccess.html ; 10.08.2011>.
10 Харнад, Ш. Пробуждение „спящего гиганта”. Универ-
ситетские мандаты на Открытый доступ. // Науч. и техн. 
библ., 2009, № 10, с. 62–72.
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решения: 
„Златният път” – посредством създаване на 

списания на свободен достъп, или преобразу-
ване на съществуващи списания или издания;

„Зеленият път” – чрез самостоятелно ар-
хивиране на научни публикации  от учените 
в собствени или институционални 
уебсайтове (репозиториуми) с цел 
да станат общодостъпни (архиви-
рането не изключва публикува-
нето на тези статии в комерчески 
списания).11 

Кой от двата пътя се очертава 
да има по-добро бъдеще? 
В началните години по мнението на Алма 

Суон „беше по-лесно да си представим т.нар. 
„златен път” към открития достъп.12 Изглежда-
ше, че „зеленият” е безнадеждно запречен 
от ограниченията на авторското право и раз-
пръснатостта на информацията в Интернет. 
Две обстоятелства обаче допринесоха „зеле-
ният път” да спечели много по-голямо доверие 
и дори да бъде приеман като по-перспективен 
(или по-голяма заплаха за издателите). Пър-
вият тласък идва с появата на стандарта за 
обмен на метаданни (Open Archives Initiative 
– Protocol for Metadata Harvesting (OAI–PMH), 
който позволява систематично претърсване на 
съдържанията от репозиториумите. Следваща-
та стъпка е свързана с възприемането (макар 
и неохотно) на самостоятелното архивиране 
от издателствата. Условията за разрешаване 
на право да се архивира при отделните изда-
тели са много различни (това обаче се счита 
за здравословно от гледна точка на конкурен-
цията). Въпреки тази неопределеност, появата 
на т.нар. зелени издатели позволи към редица 
университети и научни центрове да се развият 
институционални репозиториуми, най-често 
под ръководството на библиотекари”. 

Други водещи експерти застават зад пози-
цията, че „златният път” е с по-големи шан-
сове в следващите години.13,14 Поредица от 
благоприятни събития, действия и решения им 
дават основание за подобен оптимизъм. Бази-
райки се на анализи, те преценяват „златния 
път” като платформа, към която постепенно ще 
започнат да се насочват всички рецензирани 
научни списания. В подкрепа на споделената 
хипотеза може да бъде посочен „Указателят 
за списания на свободен достъп” (Directory of 
Open Access Journals – DOAJ), поддържан от 
Университета в Лунд.15,16,17 В началото на 2012 
г. той предлага информация за онлайн достъп 

до 7489 научни списания (регистрирани в пе-
риода 2002–2012).18,19 Показателна е тенден-
цията за нарастването на броя на изданията 
през годините. 

Видно е рязкото увеличаване, особено в 
последните две години, което е показателно 

за сериозна промяна в ориентацията на на-
учната периодика към „златния път”. Много 
съществена роля за развитието на „златния 
път” изиграват основаните, съответно през 
1999 и 2001 г. ”BioMed Central” и „Публична-
та библиотека за наука” (PLoS – Public Library 
of Sciences).20,21 Особено поучителен е под-
ходът, възприет от BioMed Central, последван 
от други създатели и дистрибутори на науч-
на периодика. BioMed Central е издателство, 
специализирано в областта на науката, тех-

Години 2002–2005 2006–2009 2009–2010 2010–2012 

Брой загла-
вия – общо

1141 3588 4348 7489

Таблица 1. Нарастване на броя на изданията  
през годините (към 15.02.2012 г.)

 11  Линден, И., Ф. Линден. Открытый доступ: „зеленый 
путь и „золотой путь”. // Науч. и техн. библ., 2009, № 7, с. 
30–43.
 12 Swan, A. Open Access. Overview of Scholarly 
Communication. // Key Strategic, Technical and Economic 
Aspects. Oxford, Chandos Publushing, 2006, p. 3–13.
 13 Harnad, S. & T. Brody. Comparing the Impact of Open 
Access (OA) vs. Non-OA Articles in the Same Journals [Елек-
тронен ресурс]. // D-Lib Magazine, № 10, p. 17–22, <http://
www.eprints.ecs.soton.ac.uk ; 16.0.82011>.
 14 Harnad, S. Self-Archiving Initiative [Електронен ресурс]. // 
Nature, 2001, Vol. 410, p. 1024–1025. <http://www.cogprints.
og/1640 ; 22.08.2010>.
 15 Хагерлид, Я. Программа „Оpen Access.se” – шведский 
опыт координации поддържки программ Открытого дос-
тупа. // Науч. и техн. библ., 2009, № 8, с. 24–32.
 16 OpenDOAR. The Directory of Open Access Repositories. 
<http://opendoar.org/find.php ; 24.02.2012>.  
 17 Morrison, H., J. Szczepanski. Сollecting for the world [Елек-
тронен ресурс]. // OA Librarian. Open access resources by 
and for librarians, 10 Dec. 2005. <http://oalibrarian.blogspot.
com/2005/12/jan-szczepanski-collecting-for-world.html ; 15. 
02. 2012>.
 1 8 Balley, C. What is Open Access.  // Key Strategic, Technical 
and Economic Aspects. Oxford, Chandos Publushing, 2006, p. 
13–27.
 19 OpenDOAR. The Directory of Open Access Repositories. 
<http://opendoar.org/find.php ; 24.02.2012>.  
 20 BioMed Central. <http://www.biomedcentral.com/about/ ; 
16.02.2012>.
 21 PLoS. Public Library of Sciences. <http://www.plos.org/
publications/journals ; 16.02.2012>.
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нологиите и медицината. Публикува 220 ре-
цензирани списания по медицина и биология 
в свободен режим онлайн. Учените, които по-
местват своите изследвания в издателството, 
запазват авторските си права над статиите в 
съответствие с Creative Commons Attribu-
tion License („Съзидателно споделяне”). По 
този начин се дава право статиите да бъдат 
ползвани или препращани многократно без 
рестрикции за потребителите, при условие 
първоизточникът да бъде коректно цитиран. 
Важна стъпка в тази посока е въпросът за 
финансовите политики при публикуването. 
BioMed Central поема таксите за включването 
на статиите в неговите списания, по опреде-
лени правила, което има стимулиращ ефект 
и премахва финансовите бариери пред из-
следователите. Издателството е притежание 
на Springer Science+Business Media и също 
така поддържа Springer Open platform. Пъ-
тят, поет от издателства като BioMed Central и 
други подобни, които следват неговата логи-
ка и позиция, се оказва печеливш и им осигу-
рява стабилитет. Резултатите в изследването 
на Роджър Кларк за оперативните разходи 
при моделите на публикуване на списания с 
рецензирани статии потвърждават хипотеза-
та, че стойността на публикуването на елек-
тронно списание в режим на открит достъп е 
по-ниска от стойността на публикуването на 
електронно списание, достъпно чрез абона-
мент.22 Интерес представляват становището 
и данните, които привежда Дейвид Люис за 
бъдещето на „златния път” на открития дос-
тъп.23,24 Авторът застъпва тезата, че той се 
явява деструктивно нововъведение. По про-
гнозни изчисления „златния път” ще обхване 
50% от научните списания между 2017–2021, 
а към 2025 г. около 90% от тях ще бъдат дос-
тъпни в такъв режим. Това означава, че през 
следващите десет години се очаква да настъ-
пят драстични събития в издателския сектор 
за научна литература. Промените ще доведат 
дотам, че библиотеките ще избягат от прим-

ката на високите и непрекъснато растящи 
стойности на периодиката, които ги затискат 
в последните две десетилетия. Опасността от 
„златния път” според автора е не само за уни-
щожаване на бизнес модела при абонамента 
на списанията, но и за цялата комерсиална 
система. „Част от разрушената комерсиална 
система ще бъдат академичните библиотеки, 
които повече няма да бъдат необходима част 
от системата за научна периодика.”

Сред катализаторите за по-широкото и ак-
тивно навлизане на открития достъп е фактът, 
че той въздейства и за повишаване популяр-
ността и рейтинга на научните организации. 
Пример в това отношение е Университетът в 
Саутхемптън, Великобритания. Първоначално 
настояванията за публикуване на академич-
ната колегия в режим на открит достъп оста-
ват незабелязвани и не срещат съмишлени-
ци  извън кръга на инициаторите на идеята. 
На следващ етап Факултетът по електроника 
и компютърни науки в Университета приема 
официален документ – за самоархивиране 
на научните работи на всички учени и сту-
денти. Резултатите се оказват респектиращи, 
дори изненадващи. Съобразно показателите 
за международния рейтинг на университетите 
по количество на посещение на сайтовете в 
Интернет, Университетът заема 3-то място по 
престижност в страната и 25-о в света. Нареж-
да се пред най-реномирани университети като 
Колумбийския – 27-о място и Йелския – 51-во 
(на първо в цитираната класация е Масачузет-
ският технологичен институт, следван от Хар-
вард, Бъркли, Станфорд, Принстън и др.).25

С годините все по-отчетливо се налага тен-
денцията, че в резултат на публикуването на 
статиите в открит достъп се увеличава рязко 
тяхното търсене и ползване, и нараства чес-
тотата на цитирането им. Подобна зависимост 
по отделни научни области има следното из-
ражение (представени са направлението и на-
растването на цитирането на статиите в про-
центи): 

 22 Van Orsdel, L. & K. Born. Periodicals Price Survey 2008. Embracing Openness. Global initiatives and startling successes hint at 
the profound implications of open access on journal publishing. // Library Journal, 2008, № 4, p. 10–15.
 23 Lewis, D. From Stacks to the Web: the Transformation of Academic Library Collecting [Електронен ресурс]. // <http://
infodocket.com/2012/01/12/from-stacks-to-the-web-the-transformation-of-academic-library-collecting-preprint ; 25.02.2012>.
 24 Lewis, D. The Inevitability of Open Access [Електронен ресурс]. // College & Research Libraries preprint, anticipated 
publication date July 2012. <http://crl.acrl.org/content/early/2011/09/21/crl-299.full.pdf+html ; 01. 10. 2012> .
 25 Харнад, Ш. Пробуждение „спящего гиганта”. Университетские мандаты на Открытый доступ. // Науч. и техн. библ., 
2009, № 10, с. 62–72.
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Научно направление Нарастване на  
цитирането, в %

Физика 245
Социология 170
Психология 110
Право 110
Мениджмънт 90
Образование 75
Бизнес 75
Науки за здравето 60
Политически науки 65
Икономика 45
Биология 40

    Таблица 2

Въпреки наличието на значителен брой 
списания на открит достъп и неговото поло-
жително въздействие върху интензитета на 
цитирането, голяма част от представителите 
на академичните среди не са направили реал-
ни крачки към тази посока на публикуване. В 
това ни уверяват резултатите от изследване-
то на Алма Суон. Според тях, въпреки че по 
принцип учените се отнасят положително към 
открития достъп, те не са публикували или 
самоархивирали свои документи за свободно 
ползване. Очаква се да направят това когато 
за целта университетите или финансиращите 
ги субекти наложат съответни политики или 
разпореждания. В извършено анкетно проуч-
ване 95% от респондентите заявяват, че ще 
предложат своите изследователски продукти 
за публикуване в открит достъп, а 80% са от-
говорили, че ще правят това с желание стига 
университетите или предоставящите финан-
сиране да предложат правила и норми за ре-
гулиране на публикационната дейност.26

За ускоряване на процесите за мигриране 
към открит достъп могат да допринесат и да 
работят в негова полза определени препоръ-
ки, документи и стратегии, предприемани на 
политическо ниво, от ръководства на универ-
ситети и научни центрове, професионални 
асоциации на учени и на библиотечно-инфор-
мационни специалисти и др. Те се диктуват 
главно от търсенето на решения за намаля-
ване на финансовото бреме върху научните 
организации и библиотеките в резултат на 
непрекъснатото покачване на цените на на-
учната периодика, книгите и информацията. 
Част от проблема е следствие от феномена на 
„двойно финансиране” на науката с обществе-
ни фондове, който вече бе загатнат. Изразява 
се в следния казус, а може би и парадокс. От 
една страна, се насочват сериозни финансови 
потоци за скъпо струващата изследователска 

дейност. От друга страна, учените предоста-
вят на издателите готовите резултати от своя 
труд за публикуване, най-често без заплаща-
не, или на символични стойности, както и ав-
торските си права. На следващ етап универси-
тетите и изследователските организации чрез 
своите библиотеки набавят от комерческите 
издатели и дистрибуторите списанията и дру-
ги документи на прекомерно високи цени. 
Това създава силно напрежение на пазара 
за научна информация. Стигна се до първи-
те стачки на библиотеки, дори в реномирани 
и с добър финансов потенциал университети 
и изследователски центрове. Съпротивата и 
недоволството се изразяват в отказ да бъде 
закупувана скъпо струващата и с бързо гало-
пиращи нагоре стойности периодика – в САЩ, 
Германия, Великобритания и др. В редица 
страни държавните агенции, които подкрепят 
с обществени средства научните изследвания, 
започват да преразглеждат модела на абона-
мент. Те разбират, че субсидиите, които са 
предоставени на системата за публикуване, 
вероятно са достатъчни за поддържане на сис-
тема за публикуване на свободен достъп, осо-
бено ако тя се съчетае с цялостен преход към 
електронно публикуване. Преминаването към 
електронно публикуване и свободният достъп 
са различни въпроси, но се оказва, че много 
научни издания поддържат хартиена версия, 
чиито функции изглежда не оправдават раз-
ходите.27 Явно сегашният модел е вече с ре-
дица дефекти, несправедлив и скърцащ при 
променените условия. 

Така например през 2008 г. водещият из-
следователски институт „Макс Планк”, Герма-
ния, оповести, че се отказва от абонамента на 
около 1200 списания, издавани от Springer, 
тъй като цените им са неоправдано високи.28 
По мнението на  анализаторите на процесите: 
„Оттеглянето продължи до намиране на реше-
ние със Springer. Съгласно сключения нов дву-
годишен договор Институтът отново получава 
достъп до всички списания на Springer, а из-
дателството се съгласява да премахне всички 

 26 Харнад, Ш. Пробуждение „спящего гиганта”. Универ-
ситетские мандаты на Открытый доступ. // Науч. и техн. 
библ., 2009, № 10, с. 62–72.
 27 Swan, A. Open Access. Overview of Scholarly 
Communication. // Key Strategic, Technical and Economic 
Aspects. Oxford, Chandos Publushing, 2006, p. 3–13.
 28 Van Orsdel, L. & K. Born Periodicals Price Survey 2008. 
Embracing Openness. Global initiatives and startling successes 
hint at the profound implications of open access on journal 
publishing. // Library Journal, 2008, № 4, p. 10–15.
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тежести за изследователите му, които желаят 
да публикуват в някое от неговите хибридни 
издания. Springer разглежда това споразуме-
ние като пробив към придобиване на повече 
опит с бизнес модела на открития достъп и оч-
аква така да увеличи предлагането на статии 
от хилядите изследователи с научен престиж, 
свързани с дружеството. Твърди се, че в „Макс 
Планк” са доволни от постигнатите договоре-
ности. За добро или за зло, подобни отдръп-
вания обикновено завършват по този начин.” 
Като огледален образ се развиха нещата и с 
някои от най-значимите изследователски уни-
верситети в САЩ. Възможен изход за излизане 
от породилата се криза се явява трансформи-
рането на сегашния финансов и организацио-
нен подход по пътя към развитието и усъвър-
шенстването на открития достъп. Крайната 
цел, колкото и да изглежда трудно постижима 
на сегашния етап, е да се направи така, че 
научните колегии и институции да променят 
статуквото чрез постигане на нов баланс във 
финансовия модел. Да се стигне постепенно 
до трансформация на комуникационните ка-
нали. Да се потърсят и установят по-различен 
тип взаимоотношения между субектите във 
веригата – създатели на знание и информация 
– издатели и производители на информацион-
ни продукти – дистрибутори на научна инфор-
мация. В случая учените и изследователски-
те центрове ще могат да се разпореждат и да 
имат по-големи права върху публикациите от 
своята творческа дейност. Безспорно това ще 
доведе до сериозен икономически ефект, по-
зитивна промяна в динамиката на развитие-
то на научното знание и до демократизиране 
достъпа до информацията. Не е изключено, 
ако не бъде проявена далновидност  в обо-
зримо бъдеще да се стигне и до отпадане на  
участници в посочената верига.

Към изобретяване на различен порядък 
от сега съществуващия, на който се възлагат 
много надежди са насочени редица инициати-
ви. Сред тях ще бъдат посочени някои по-ак-
туални и диктуващи „модата”.  

– Проектът DRIVER (Digital Repository 
Infrastructure for European Research) – 
„Инфраструктура от цифрови репозиториуми 
за европейски изследвания”.29 Иницииран е 
през 2008 г. от Асоциацията на европейски-
те университети и се финансира от Европей-
ската комисия. Целта на проекта е създаване 
на институционални репозиториуми в универ-
ситетите в Европа, в качеството им на част 

от мрежа за безплатна научна информация 
във всички научни направления. Към 2012 г. 
DRIVER осигурява информация от 5 780 000 
научни публикации (статии от списания, ди-
сертации, книги, лекции, научни доклади и 
др.), съхранявани в над 325 репозиториума от 
43 страни от Европа и други континенти. (Бъл-
гария участва само с един репозиториум – на 
Института по математика и информатика при 
БАН).    

– В началото на 2007 г. Европейският 
съвет за научни изследвания (European 
Research Council) оповести препоръка към 
получателите на субсидии за изследователски 
проекти да представят научните си статии и 
свързаните с тях данни в Интернет не по-къс-
но от шест месеца след публикуването им. В 
съзвучие с подобни инициативи за разширява-
не на достъпа до научното знание и резултати 
791 университета от 46 държави в Европа се 
обединиха в потвърждение на задължението 
за открит достъп за изследователските коле-
гии в техните институции, както и в подкрепа 
на други подобни мерки за достъп до изслед-
вания, финансирани с публични средства.30,31

– Дигитален план – повече открит 
достъп до научната информация (Digital 
Agenda: more open access to scientific 
information) от 15 юли 2011 г.32 Посредством 
инициативата се търси „публична консулта-
ция” за достъпа и запазването на дигиталната 
научна информация. Започва по идея на Ев-
ропейската комисия, вицепрезидентката за 
Дигиталния план (Digital Agenda) Нейли Крус 
и на Комисаря за наука и иновации, Меър Ге-
огеган-Куин. Съгласно замисъла европейски-
те изследователи, инженери и предприемачи 
трябва да имат бърз и лесен достъп до науч-
на информация, за да бъдат равнопоставени 
с техните партньори по света. Модерната ди-
гитална инфраструктура може да играе клю-
чова роля за улесняване на достъпа до зна-
нието и за развитие на идеята за формиране 
на Европейско научно пространство. Обаче 

 29 DRIVER (Digital Repository Infrastructure for European 
Research). <http://www.driver-community.eu ; 16.02.2012>.
 30 Линден, И., Ф. Линден. Открытый доступ: „зеленый 
путь и „золотой путь”. // Науч. и техн. библ., 2009, № 7, с. 
30–43.
 31  Petition for guaranteed public access to publicly-funded 
research results.  <http://www.ec-petition.eu/ ; 20.02.2012>.
 32 Digital Agenda: more open access to scientific information 
[Електронен ресурс]. // <http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=IP/11/890 ; 17.02.2012>.
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съществуват доста предизвикателства, таки-
ва като високия растеж на цените на науч-
ните публикации, нарастващия обем на науч-
ните данни и нуждата от селекция, оценка и 
съхранение на изследователските резултати. 
Откритият достъп, дефиниран като свободен 
достъп до научната продукция посредством 
Интернет, може да помогне в това отношение 
и да търси решаването на проблемите. Дос-
тъпът до информацията и  многократното из-
ползване на знанието е ключова цел на  „Ди-
гиталния план за Европа” (Digital Agenda 
for Europe) и на „Иновационния съюз” 
(Innovation Union). По повод на инициативи-
те на ЕС Нейли Крус заявява. „Резултатите от 
публично финансираните изследвания трябва 
да циркулират колкото е възможно по-широ-
ко. Широкото разпространение на знанието в 
Европейското научно пространство трябва да 
бъде и е ключов двигател за прогреса в нау-
ката и иновациите, и по този начин за рабо-
тата и растежа в Европа. Нашето виждане е, 
че откритият достъп до научната информация 
трябва да бъде такъв, че всеки от нас да се 
възползва колкото е възможно повече от ин-
вестициите в науката. Да ускорява научния 
прогрес, също така образованието, иноваци-
ите и др. чрез възможности за неговото мно-
гократно ползване. По същата причина ние 
трябва да запазим научните записи за бъде-
щите поколения.” В документа „Европа 2020. 
Стратегия за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж” (Europe 2020) се по-
сочва, че Европейската комисия ще подпомага 
открития достъп до резултатите от публично 
финансираните изследвания, както и ще има 
за цел да направи открития достъп до публи-
кациите основополагащ принцип за проекти-
те, финансирани от европейските програми за 
научни изследвания.

– Приемане на „мандати” за самоархи-
виране в режим на „зелен път” на междуна-
родно, правителствено или институционално 
ниво. Посредством тях се въвеждат правни и 
организационни процедури за открит достъп, 
за неговото превръщане в норма за публика-
ционната дейност на учените, както и за съз-
даване на институционални репозиториуми. 
Акцентира се върху предаване в електронните 
хранилища на научните резултати и публика-
циите, финансирани чрез обществени фондо-
ве. Посредством приеманите правила редица 
организации въвеждат и гаранции, че именно 
те, а не комерческите издателски фирми, ще 

разполагат и управляват авторските права на 
учените. По данни на Ст. Харнад, И. Линден и 
Ф. Линден в различни точки по света са при-
ети или са в процедури на обсъждане и утвър-
ждаване 84 мандата.33,34 Сред тях могат да се 
откроят разискваните от: Европейския научен 
съвет; Националния институт по здравеопаз-
ване, САЩ; Научния съвет във Великобрита-
ния; Немския фонд за научни изследвания; 
Европейската асоциация на университетите; 
Федерацията на дигиталните репозиториуми в 
Япония; Харвардския и Станфордския универ-
ситет, и Масачузетския технологичен институт 
– САЩ и др. Част от нормите и позициите, отра-
зени в мандатите на посочените организации 
са свързани с намерения за структуриране на 
глобални репозиториуми с разгънати мрежи 
със стотици участници. Интерес представлява 
политиката на САЩ за нормативна регулация 
и за активизиране въвеждането на открития 
достъп.35 След 2000 г. усилията се насочват 
към разработване на правна рамка, която да 
наложи на Националния институт по здравео-
пазване (National Institute for Health – NIH) да 
предоставя резултатите от изследванията на 
открит достъп. Идеята е те да бъдат депози-
рани за съхранение в електронен репозитори-
ум. Задължението да представят файлове на 
публикациите се отнася до потребителите на 
изследователски грантове (eжегодно NIH из-
разходва 29 милиарда долара за финансиране 
на проекти, резултат от които са около 80 000 
статии.)36 През 2004 г. Конгресът на САЩ при-
ема документ, изискващ учените да „преда-
ват в електронна форма завършените научни 
разработки, придружени с експертна оценка 
в Националния институт по здравеопазване в 
срок до 12 месеца от момента на публикуване-
то”. По този начин откритият достъп получава 
официален статут по отношение на изследо-
вателските разработки, финансирани от пра-
вителствени фондове. Поучително и със се-

 33 Линден, И., Ф. Линден. Открытый доступ: „зеленый 
путь и „золотой путь”. // Науч. и техн. библ., 2009, № 7, с. 
30–43.
 34 Харнад, Ш. Пробуждение „спящего гиганта”. Универ-
ситетские мандаты на Открытый доступ. // Науч. и техн. 
библ., 2009, № 10, с. 62–72.
 35 Линден, И., Ф. Линден. Открытый доступ: „зеленый 
путь и „золотой путь”. // Науч. и техн. библ., 2009, № 7, с. 
30–43.
 36 Van Orsdel, L. & K. Born. Periodicals Price Survey 2008. 
Embracing Openness. Global initiatives and startling successes 
hint at the profound implications of open access on journal 
publishing. // Library Journal, 2008, № 4, p. 10–15. 
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риозни последствия за трасиране на пътя към 
открития достъп е случилото се в Харвардския 
университет през 2007 г. Интерес в случая 
предизвиква и заявената позиция на препо-
давателската колегия. Както се изразяват Лий 
ван Орсдел и Катлийн Борн: „…цунамито на 
открития достъп връхлетя на 12 февруари.37 В 
едно очаквано от малцина начинание препо-
давателите от Факултета по изкуства и точни 
науки на Харвардския университет (Harvard‘s 
Faculty of Arts and Sciences) гласуваха еди-
нодушно да предоставят на университета раз-
решение да изпраща техните научни статии в 
институционален репозиториум. От тях се из-
исква, при подписване на договор с издател, 
да запазват правото да архивират рецензи-
раните си ръкописи (макар да имат възмож-
ността да се отказват от това право с писме-
но заявление). Около две трети от издателите 
вече са дали съгласието си за това. Остана-
лите, които засега не позволяват такова ар-
хивиране, ще попаднат в трудното положение 
да се съгласят, или да загубят произведени-
ята на автори от Харвард. Харвард е първият 
университет в Съединените щати, който поема 
такова задължение и първият изобщо, в който 
тази инициатива започва от преподавателите, 
а не от администраторите. В това се състои и 
нейната значимост. Чрез нея преподавателите 
от Харвардския университет гласуваха за по-
голям контрол върху творбите си и за правото 
да ги използват и споделят неограничено като 
обществено благо.”   

Приемането на подобни мерки в полза на 
открития достъп е нелек процес. Дискусия-
та се усложнява от обстоятелството, че мно-
го научни дружества финансират голяма част 
от своите доказано полезни дейности от пе-
чалбите, получени от модела на абонамент, 
приложен към техните публикации. Като цяло 
тези асоциации, макар и с идеална цел, оста-

ват убедени привърженици на традиционния 
бизнес план, основан на абонамент.38 Изда-
телските къщи и дистрибуторите на научна 
информация също така предвкусват заплахи-
те за тяхното бъдеще. Като ответна реакция 
те предприемат разнообразни действия – ло-
бистки акции, финансови въздействия, търсе-
не на правни решения, политически натиск, 
отправяне на заплахи за сигурността на ин-
формационните ресурси и др. Повечето от из-
дателите не одобряват открития достъп – не 
като технология, а като бизнес модел. Преми-
наването към бизнес модела на открит достъп 
означава те да се откажат от дохода от абона-
мент и да търсят устойчиви потоци на приходи 
от автори, субсидии или реклама. Активната 
съпротива срещу законодателните изисквания 
за достъп до изследванията, финансирани с 
публични средства, е приоритет за значими 
комерсиални издатели на научна литература. 
Техните усилията за лобиране са насочени не 
само към учените и към професионални сдру-
женията, защитаващи авторските права, но и 
към политически институции за управление в 
САЩ и Европа.39

Въпреки тази явна съпротива, докладът на 
OutSell, фокусиран върху информационната 
индустрия представя данни, че в последни-
те години 9,6% от заглавията на списанията, 
които рецензират статиите и 6,1% от тези, 
които не вършат тази процедура са в режим 
на открит достъп (април 2009 г.). Михаел Ла-
акса и други негови колеги твърдят, че 7,7% 
от научните статии са представени през 2009 
г. в открит достъп.40 По данни на „Указате-
ля за репозиториумите на открит достъп” 
(Directory of Open Access Repositories – Open 
DOAR) инициативата за открит достъп набира 
скорост.41,42 Към началото на 2012 г. в него са 
регистрирани 2167 електронни депа в глоба-
лен порядък. 

 37 Van Orsdel, L. & K. Born. Periodicals Price Survey 2008. Embracing Openness. Global initiatives and startling successes hint at 
the profound implications of open access on journal publishing. // Library Journal, 2008, № 4, p. 10–15. 
 38 Swan, A. Open Access. Overview of Scholarly Communication. // Key Strategic, Technical and Economic Aspects. Oxford, 
Chandos Publushing, 2006, p. 3–13.
 39 Van Orsdel, L. & K. Born. Periodicals Price Survey 2008. Embracing Openness. Global initiatives and startling successes hint at 
the profound implications of open access on journal publishing. // Library Journal, 2008, № 4, p. 10–
15. 
 40 Laakso, Mikael, P. Welling, H. Bukvova et al. The Development of Open Access Journal Publishing from 1993 to 2009 [Електро-
нен ресурс]. // PLos ONE, 2011, Vol. 6 (6).  <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3113847 ; 01.03.2012>. 
 41  OpenDOAR. The Directory of Open Access Repositories. <http://opendoar.org/find.php ; 24.02.2012>.  
 42 OpenDOAR. The Directory of Open Access Repositories.  <http://www.opendoar.org/onechart.php? ; 20.02.2012>.
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Интерес представлява динамиката на уве-
личаване на броя на репозиториумите през 
последните години. Средно годишно техният 

брой нараства с около 30%. 
По държави репозиториуми функционират 

в: САЩ – 18,8% от репозиториумите; Англия 
– 9,6%; Германия – 7%; Япония – 6% и т.н. В 
Швеция са създадени 46 електронни депа, в 
Испания – 87, в Германия – 152, в САЩ – 408, 
в Русия – 14, в Полша – 75, във Великобрита-
ния – 208, във Франция – 66, в Холандия – 24, 
Норвегия – 44 и т.н. Много активно по подо-
бие на DRIVЕR в Япония се изгражда мрежа от 
електронни депа – 136. На сходен принцип се 
действа в Китай – 33 репозиториума, в Индия 
– 53, в Бразилия – 62, в Австралия – 57, в Ре-
публика Корея – 12. За страни, съизмерими по 
определени показатели с нас (България – 6 
репозиториума), данните сочат следното в: 
Белгия – 29, Гърция – 14, Дания – 10, Австрия 
– 9 Хърватска – 5, Сърбия – 1, Словения – 4, 
Чехия – 6, Португалия – 41, Финландия – 15, 
Румъния – 1, Унгария – 12, Литва – 3, Латвия 
– 3 и др.

87% от репозиториумите са институ-
ционални – към университети, библиотеки и 
научни институти, 13% към държавни, бизнес 
или други организации. 

По отношение вида на документите, които 
съхраняват и предлагат, числата за броя на 
репозиториумите имат следното изражение:

Репозиториуми  
по континенти

Процент от  
регистрираните

Брой от  
регистрираните

Европа 46,6 1013

Северна Америка 22,3    483

Азия 17,4    378

Други 13,5    293

Общо 100 2 167

Таблица 3. Регистрирани репозиториуми –  
по континенти (към 25.02.2012)

Година 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Брой 
репозиториуми 400 600 800 1200 1600 2000 2167

Таблица 4. Брой на репозиториумите по години –  
2006–2012 (към 25.02.2012)

Вид на документите,  
които предоставя

Брой на 
репозиториумите, в 
зависимост от вида 

на документите

Статии от списания 1 445
Книги    770
Доклади от конференции    753
Непубликувани издания    802
Дисертации     79
Учебни материали    339
Мултимедийни документи    508
Патенти     61
Справочници   376
Софтуер     34
Специални материали    374
Тезиси и доклади 1 141

Таблица 5. Брой на репозиториумите в зависимост от 
вида на документите (към 25.02.2012)

В зависимост от информацията, която съх-
раняват и предлагат по езици, диференциаци-
ята в цифри при репозиториумите е следната: 
на английски език – 1587, на испански – 223, 
на немски – 183, на френски – 126, на японски 
– на 137, на португалски – 109, на китайски 
– 96, на италиански – 67, на норвежки – 44,… 
на гръцки – 15…, (на български език – 3) и др.

Въпреки трудностите, бариерите и съпро-
тивата, постигнатото дотук вдъхва оптимизъм 
за открития достъп.43,44 Направени са първите 
стъпки. Очевиден е стремежът да се създаде 
една по-ефективна и по-евтина глобална мре-
жа за комуникация в науката. Тя трябва да 
притежава и разпространява огромни масиви 
от информация. Системата трябва да трасира 
пътя на координационните взаимоотношения 
и на вътрешномрежовите връзки – по обла-
сти на знанието. Наред с редица други, тя ще 
трябва да решава и още един кардинален въ-

 43 Хагерлид, Я. Программа „Оpen Access.se” – шведский 
опыт координации поддържки программ Открытого дос-
тупа. // Науч. и техн. библ., 2009, № 8, с. 24–32.
 44 Шрайберг, Я. Состояние открытого доступа на бибиточ-
но-информационном простпранстве Росии и СНГ. // Науч. 
и техн. библ., 2009, № 11, с. 29–38.
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прос. Да даде възможност на представителите 
на колегиите от изследователи, независимо 
в коя географска точка се намират, да зара-
ботят в интерактивен режим по целия изсле-
дователски цикъл – от обмена на идеи, мето-
дики, инструментариум, данни, информация 
– до създаването на крайния резултат и зна-
ние. Пример в подобен контекст може да бъде 
илюстриран с електронната енциклопедия 
Wikipedia, въпреки несъвършенствата, които 
притежава. „Тя е възприела модел, при кой-
то от нейното основаване през 2001 г. досега, 
повече от 82 000 автори от различни точки по 
света са участвали в развитието ѝ. В резултат 
на което в нея са публикувани 17 млн. статии 
на 270 езика. Около 400 млн. души месечно 
са посетителите в енциклопедията. Енцикло-
педиите са специален вид научна продукция. 
Wikipedia може да бъде определена като спе-
цифичен случай. Въпреки това, в случая е 
показателно как едно важно нещо може да 
бъде постигнато и развивано, използвайки от-
критостта и включеността на критични групи 
от участници”.45,46,47 Идеята придобива попу-
лярност с термина „социална продуктивност” 
(позната при геймърите – „да играем заедно 
и да решим общо проблема”.)48 Нещо, което 
ще промени научния свят и философията за 
правене на наука. Измененията ще засегнат и 
разтърсят не само учените и библиотечно-ин-
формационните специалисти. Те ще повлияят 
върху всички играчи на арената на науката и 
участници в нейната комуникационна верига 
– автори, издатели, дистрибутори на инфор-
мация и литература, книжарници, рекламни 
агенции, създатели на бази данни, както и 
управителни органи и комисии, свързани със 
знанието и информацията. Нещата тепърва 
предстоят. Колкото и да ни се иска, все още е 
рано да твърдим, че каналите за комуникация 
в науката лесно ще бъдат трансформирани 

и подменени. Традициите и консерватизмът, 
дори конфликтите имат и своите предимства. 
Важно е в следващите години да бъде намерен 
балансът.

Заключение
В следващите години научните колегии 

ще трябва да решават как да сглобят пъзела, 
така че той да им помогне да съхранят ценно-
то и да се отправят към нови откривателства в 
своите пориви да разбират и променят света. 
Един от неговите елементи е откритият дос-
тъп. Изследователите все повече ще трябва 
да се учат сами да управляват информацион-
ните потоци, което ще им помогне по-лесно 
да сбъдват своите мечти. Така ще успяват да 
намират повече съмишленици в обществото на 
знанието. В този смисъл бих си позволил да 
използвам думите на Стефан Харнад, споде-
лени в неговата публикация „Пробуждането 
на „спящия гигант”. Университетски мандати 
за открит достъп”. „Университетите – това са 
наистина „спящи гиганти” по отношение на от-
крития достъп.49 Те са все още доста бавни, 
за да реализират ефективно открит достъп, 
или да направят нещо за това. В отличие от 
студентите и младите преподаватели, универ-
ситетите не са се развивали във века на он-
лайн информацията – за тях потенциалът на 
онлайна не е така естествен и достъпен, както 
за младото поколение. Стремейки се да бъдат 
чути, студентите и младите преподаватели мо-
гат да убедят университетите в необходимост-
та от открит достъп, да помогнат да се осъзнае 
неговото преимущество и да разкажат какво 
именно трябва да се направи.”

Ключови думи: инициатива открит достъп, 
научни комуникации, научни публикации, 
репозиториуми

 45 Lewis, D. From Stacks to the Web: the Transformation of Academic Library Collecting [Електронен ресурс]. // <http://
infodocket.com/2012/01/12/from-stacks-to-the-web-the-transformation-of-academic-library-collecting-preprint ; 25.02.2012>.
 46 Lewis, D. The Inevitability of Open Access [Електронен ресурс]. // College & Research Libraries preprint, anticipated 
publication date July 2012. <http://crl.acrl.org/content/early/2011/09/21/crl-299.full.pdf+html ; 01. 10. 2012> .
 47 Wikipedia: About [Електронен ресурс]. // Wikipedia. The free encyclopedia. <http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:About ; 
10.03.2012>.
 48 Lewis, D. From Stacks to the Web: the Transformation of Academic Library Collecting [Електронен ресурс]. // <http://
infodocket.com/2012/01/12/from-stacks-to-the-web-the-transformation-of-academic-library-collecting-preprint ; 25.02.2012>.
 49 Харнад, Ш. Пробуждение „спящего гиганта”. Университетские мандаты на Открытый доступ. // Науч. и техн. библ., 
2009, № 10, с. 62–72.
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Анна Попова / apopova@lib.bg
ИБ на ББИА

На 15 март 2012 г. в конферентната зала 
на хотел Бест уестърн Сити хотел в София се 
проведе поредната национална кръгла маса, 
организирана от Българската библиотечно-
информационна асоциация (ББИА). Тази го-
дина тя бе посветена на темата „Опазване и 
достъп до книжовното културно наследство в 
библиотеките”. В рамките на проекта на ББИА 
„Напредък и устойчиво развитие на библи-
отечния сектор в България”, подкрепен от 
Фондация „Америка за България”, една от ос-
новните дейности е създаването на проект за 
Национална програма за опазване и достъп до 
книжовното културно наследство в библиоте-
ките. Първият етап от работата по национал-
ната програма бе проучване на състоянието и 
достъпа до книжовното културно наследство 
в библиотеките, което бе извършено през пе-
риода юни – октомври 2011 г. Изследван бе и 
опитът на водещите европейски страни в тази 
област. Вторият етап включва изработването 
на самия проектен документ с широкото учас-
тие на експерти и представители на библио-
течната общност. 

Целта на кръглата маса бе да представи 
резултатите от проучването на ББИА и да ге-
нерира идеи за национална стратегия за опаз-
ване и достъп до наследството, съхранявано 
в библиотеките. На форума бяха поканени да 
участват представители на Министерството на 
културата, експертите на ББИА, които прове-
доха националното проучване, представители 
на библиотеки, съхраняващи ценни колекции 
от книжовно наследство, и експерти от чуж-
дестранни библиотеки с водещи практики. 

Г-жа Ваня Грашкина, председател на ББИА, 
откри събитието, като подчерта важността на 
темата, която събра аудитория от 65 специа-

листи. Тя припомни, че подобна програма е из-
работена от ББИА през 1997 г. (тогава СБИР), 
и че тя не получи подкрепа от държавата. Сега 
е назрял моментът за актуализирана програ-
ма, която да използва новите технологии за 
трайно съхранение и опазване на книжовните 
ценности. Тъй като едно от основните направ-
ления в дейността на ББИА е „да изработва 
и отстоява позиции при осъществяването на 
националната библиотечна, информационна 
и културна политика”, асоциацията пое анга-

жимент към Министерството на културата да 
представи проект за такава програма. 

От името на работната група, провела из-
следването (Илко Пенелов, Милена Миланова, 
Яна Спасова, Цветанка Панчева, Радка Кал-
чева), доц. д-р Цветанка Панчева представи 
резултатите. В резюме, основните заключения 
са: 
• Опазването на оригиналите на книжовното 

културно наследство на България е сери-
озно застрашено поради съхранението му 
в  неподходящи сгради. 

• Условията за съхранение, профилактика, 
консервация и реставрация са неадекватни 
и не отговарят на съвременните изисква-
ния, норми и стандарти. 

• Налична е библиографска информация за 

Национална кръгла маса 
„Опазване и достъп  
до книжовното културно 
наследство в библиотекитe”

ББИА
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документите, но тя е разпръсната в редица 
каталози на отделни библиотеки и сводни 
каталози, организирани на регионален или 
друг принцип.

• Създаването на своден каталог на ръкопис-
ното наследство все още предстои. Липсва 
и национален своден каталог на българ-
ската книжнина. Това е сериозна пречка за 
популяризирането и използването на кни-
жовното наследство.  

• Конвертирането на оригинални документи 
на друг носител с цел опазване и достъп 
се осъществява в доста скромен мащаб в 
сравнение с тези процеси в държавите 
членки на Европейския съюз. 

• Въпреки заявените приоритети на библио-
теките за разширяване на дигитализация-
та, онлайн достъпа и електронните услуги, 
едва една четвърт от анкетираните библи-
отеки дигитализират документи от книжов-
ното наследство. 

• Само 5,54% от цялото книжовно наследство 
на България е дигитализирано. Процентът 
е още по-малък, ако се вземат предвид 
само библиотеките, които наред със скани-
рането изграждат бази данни, съвместими 
с международните и предоставят онлайн 
достъп до дигиталните копия. 

• Постигнатото до момента в дигитализация-
та е резултат от инициативите и усилията 
на отделни библиотеки, които се стремят 
да съхранят и осигурят достъп до техните 
колекции. 

• Наблюдават се единични случаи на сътруд-
ничество между библиотеки. Национална 
координация на процеса не се осъществя-
ва. 

• Персоналът в библиотеките, зает с опазва-
нето и достъпа до книжовното наследство, 
не е достатъчен и не притежава необходи-
мата квалификация, за да посрещне нови-
те предизвикателства и динамичните про-
мени.

• Средствата от бюджетната субсидия за оси-
гуряване и поддържане на условия за пра-
вилно опазване, съхранение на оригинал-
ни документи и достъпът до тях са крайно 
недостатъчни. 

• Дигитализацията се извършва предимно с 
финансиране по проекти. Няма национал-
ни програми, предназначени за дигитали-
зация на книжовното наследство. 

Г-жа Керълайн Пийч, ръководител на Кон-
султативния център за съхранение в Британ-
ската библиотека, беше поканена да сподели 
опит за миналото и настоящето на опазването 
и съхранението във Великобритания. Консул-
тативният център предоставя методически на-
соки и услуги по опазването и съхранението 
за библиотеките и архивите на Великобрита-
ния и Ирландия. Провежда национални из-
следвания на нуждите за опазване на библи-
отечните и архивните фондове. Стреми се да 
изгражда у потребителите и финансиращите 
институции разбиране за ценността на инвес-
тициите в опазването и съхранението. Центъ-
рът не е затворено звено, което работи само с 

библиотеки-клиенти. Непрекъснато изгражда 
общност от съмишленици със знания, инстру-
менти и подкрепа, които активно да участват 
в опазването на библиотечните и архивните 
колекции. 

Консултативният център се издържа от 
Британската библиотека, набиране на сред-
ства от дарители и от услугите, които предлага 
на библиотеки и архиви (за разлика от пред-
шестващия го Национален офис за опазване 
и съхранение (1984–2009), който е бил меж-
дуинституционален и се е издържал със сред-
ства от няколко библиотеки и архиви).  Между 
приоритетите на г-жа Пийч като ръководител 
на центъра са: да продължава да убеждава, 
че опазването подпомага достъпа, да демон-
стрира добри практики, които носят ползи за 
всички, да работи за по-голямо коопериране 
между библиотеките и за сближаване на по-
зициите относно физическото и дигиталното 
опазване. 

Г-жа Пийч запозна аудиторията с изводите 
от националното изследване, проведено през 
2006 г. „Да познаваме нуждите”, което обоб-
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щава данни за състоянието на колекциите на 
79 институции. Оценени са повече от 43 000 
документа, които са представителна извадка 
на общо 28 милиона библиотечни материали. 
За Великобритания в най-критично състояние 
се оказват климатичните условия за съхране-
ние, следвани от неподходящите хранилища 
и липсата на специално оборудване. На трето 
място като проблем идва запрашеността и едва 
след нея се нареждат плановете за справяне 
с бедствени ситуации, повредените подвързии 
и киселинността на хартията. На базата на из-
следването се идентифицират задачите на на-
ционално и местно ниво. 

Другият чуждестранен гост – Каро Салми-
нен – бе поканен да представи финландския 
опит в дигитализацията като средство за трай-
но съхранение и широк достъп. Той е експерт 
по съхранение на дигитални колекции в На-
ционалната библиотека на Финландия. Зве-
ното, което традиционно години наред се е 
грижело за физическото опазване на ориги-
налите и за тяхното микрофилмиране, естест-
вено прераства и в звено за дигитализация. 
Приоритет на Националната библиотека в 

момента са дигитализацията на вестниците и 
архивирането на уебсайтове, чието депозира-
не в Националната библиотека започва през 
2007 г. Една от новите ѝ роли е да бъде цен-
тър за изследвания и развитие, който да об-
служва целия библиотечен сектор.  

Националната библиотека на Финландия 
участва със свои колекции в т.нар. Национал-
на дигитална библиотека на Финландия. Това 
е коопериран проект на библиотеките, музеи-
те и архивите, който предоставя на потреби-
теля единен портал към основните ресурси на 
тези институции в дигитален формат. Услугите 
на библиотеки, музеи и архиви са интегрира-

ни в една система – напр. заемане и подновя-
ване на срока на дигитални копия, купуване 
на картинни файлове и др. Централизираното 
индексиране на базите данни позволява бър-
зо и многоаспектно търсене. Поддържането на 
общия потребителски портал е отговорност 
на Националната библиотека на Финландия. 
Финансирането е държавно, а координацията 
се извършва от Министерството на образова-
нието. Националната дигитална библиотека 
е решението на Финландия за дълготрайно 
опазване на културното наследство чрез диги-
тализация. Тя служи и за централен агрегатор 
на финландски ресурси за Европеана. 

Следобедният панел продължи с презента-
цията на Анна Попова, координатор на ини-
циативата от страна на ББИА. Тя представи 
основните идеи и опорни точки, които трябва 
да залегнат в националната програма и стра-
тегия. Първата стъпка, аналогично и на прак-
тиката във Великобритания е, идентификаци-
ята и регистрацията на книжовното културно 
наследство в библиотеките и каталогизира-
нето на оставащите 13% некаталогизирани 
документи. Успоредно с това е необходимо 
усъвършенстване на законодателството: в мо-
мента библиотеките не са субект на Закона за 
културното наследство (ЗКН), макар че кни-
жовните паметници се споменават в закона. 

В едно бъдещо допълнение към ЗКН видо-
вете книжовно наследство като част от движи-
мото наследство трябва да се прецизират. А. 
Попова изтъкна, че представителите на ББИА, 
които участват в изработването на национал-
на стратегия за развитие на културата, пред-
лагат грижата за физическото съхранение да 
залегне в националната стратегия, за да може 
в бъдеще да се осигурява държавно финанси-
ране на процесите по съхранение и опазване. 
В националната стратегия за развитие на кул-
турата, стратегическа цел 2, оперативна цел 
2 за усъвършенстване на музеите като инсти-
туции, отговорни за движимото наследство, 
ББИА настоява да се добавят и библиотеките. 
Държавна грижа е да се финансират библио-
теките, за да могат да изпълнят условията и 
изискванията според международния стандарт 
БДС ISO 11799:2008 Информация и докумен-
тация. Изисквания за съхраняване на архивни 
и библиотечни материали, който е утвърден 
и от Българския институт по стандартизация. 

Програмата за опазване и достъп до кни-
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жовното наследство в библиотеките трябва 
да бъде замислена като част от националната 
програма за цифровизация на културно съдър-
жание; да бъде съгласувана със съхранител-
ните и дигитализационните  дейности на дру-
гите видове културно наследство; да включва 
мерки за изпълнение на Препоръките на ЕК 
относно дигитализацията, онлайн достъпа 
и опазване на оригиналнотo съдържание 
в електронен вид. За бъдещото изпълнение 
на Програмата трябва да се утвърдят крите-
рии за финансиране на проекти в областта на 
дигитализацията, подобни на този, посочен в 
Препоръките на Европейската комисия от 27 
октомври 2011 г.: „Обществено финансиране 
на бъдещи дигитализационни дейности да се 
предоставя само в случай, че дигитализира-
ният материал бъде достъпен чрез Европеана” 
(ЕК). А. Попова сподели, че българската на-
ционална програма, подобно на украинската 
и полската, трябва да бъде обвързана с кон-
кретен финансов план и източници за финан-
сиране.  

В последвалата дискусия проф. Боряна 
Христова, директор на Националната библи-
отека „Св. св. Кирил и Методий”, сподели, че 
като задача в националната програма тряб-
ва да стои изработването на национален ре-
гистър на писмените паметници. Би следвало 
всяка библиотека да има копие от този регис-

тър, за да могат да се предотвратяват краж-
би на паметници. Наред със създаването на 
националния регистър предстои проверка на 
състоянието, частична реставрация, ударение 
върху превенцията, предвиждане на средства 
за попълване на уникалните библиотечни ко-
лекции. 

Анета Дончева, заместник-директор на 
Националната библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий”, допълни, че национална програма 
от такъв мащаб може да се изпълни успешно 
само с държавно финансиране, което да оси-
гури устойчивост на предприетите действия 
в дългосрочен план. За съжаление дисципли-
ната „Библиотечна икономика” не е развита у 
нас, затова нямаме разчети колко ни струва 
например един потребител, едно дигитално 
копие и др. Ваня Грашкина отправи апел към 
академичните среди да подготвят докторанти 
по тази дисциплина, за да бъдат в помощ на 
практиката. 

Изказаха се още проф. Ани Гегова, доц. 
Татяна Янакиева, д-р Динчо Кръстев, Емилия 
Милкова. Те поставиха въпроси за застрахо-
ване на писмени паметници, техническо осъ-
ществяване на обща дигитална библиотека, 
уеднаквяване на стандартите, трайно архиви-
ране на културното наследство, бъдещето на 
Европеана и др.  

В момента ББИА подготвя проект за Нацио-
нална програма за опазване и достъп до кни-
жовното културно наследство, който ще бъде 
представен по време на Националната библи-
отечна седмица „Библиотеките – паметта на 
нацията”, 14–18 май 2012 г. 

Презентациите от кръглата маса са публи-
кувани на сайта на ББИА. 

Ключови думи: ББИА, дигитализация, кни-
жовно културно наследство, Национална про-
грама за опазване и достъп до книжовното 
културно наследство 

ББИА
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Биляна Яврукова / byavrukova@libsu.uni-sofia.bg
УБ „Св. Климент Охридски”

На 9 март 2012 г. на пресконференция, 
дадена от Ректора на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски”, бе обявено началото 
на ремонтните дейности в Университетската 
библиотека в изпълнение на проект „Рекон-
струкция, модернизация и мерки за енергийна 
ефективност в комплекс „Ректорат” на СУ „Св. 
Климент Охридски” по Оперативна програма 
„Регионално развитие” към Министерство на 
регионалното развитие. Проектът е на обща 
стойност 2 745 149,60 лв., които ще бъдат ин-
вестирани за ремонт и преоборудване на част 
от книгохранилището на Централната библио-
тека и ще бъде реконструирана и реновирана 
най-голямата филиална библиотека „Филоло-
гии”. Крайният срок за изпълнение на проекта 
е началото на месец септември 2012 г.

Малко история
Библиотеката на Висшето училище е ос-

нована на 29 октомври 1888 г. с решение на 
Съвета на преподавателите на открития нас-
коро Висш педагогически курс. Тя се разви-
ва, подпомагайки учебната и научноизсле-
дователската дейност на първия български 
университет. През 1904 г. XIII Обикновено 

народно събрание приема Закон за универси-
тета, с който Висшето училище започва да се 
нарича Университет, а библиотеката към него 
– Университетска библиотека. Днес Универси-
тетската библиотека се състои от Централна 
библиотека и 26 филиални библиотеки към 
факултети, катедри и специалности на уни-
верситета. Тя притежава богат многоотраслов 
фонд, достигащ над 2 410 000 библиотечни 
единици. Ежегодно обслужва около 20 000 
читатели.

Първата сграда в България, проектирана 
специално за библиотека, е именно сградата 
на Университетската библиотека. Нейното от-
криване е на 16 декември 1934 г., когато се 
открива и сградата на Ректората. Тя е проекти-
рана от известните архитекти Иван Васильов и 
Димитър Цолов, които по-късно проектират и 
сградата на Националната библиотека „Св. св. 
Кирил и Методий”. Сградата на библиотеката е 
на два етажа. На първия етаж са разположени 
читалните зали, а на втория етаж са функцио-
налните отдели и администрацията на библио-
теката. В северната част се намира шестетаж-
ното книгохранилище на библиотеката. През 
1978 г. сградата е обявена за архитектурен и 
исторически паметник на културата с нацио-
нално значение.

Библиотека „Филологии” е най-голямата 
филиална библиотека, притежава-
ща фонд около 250 000 библиотечни 
единици. Тя е създадена през 1954 
г., обединявайки фондовете на Сла-
вянския семинар, Семинара по срав-
нителна литературна история, Се-
минара по филология, Института по 
германска, френска и английска фи-
лология и на Катедрата по езикозна-
ние. Библиотеката е разположена 
под централния купол на сградата 
на Ректората на Софийския универ-
ситет. Тя се състои от читалня на две 
нива и двуетажно книгохранилище.

„Новите одежди” 
на Университетската библиотека 
„Св. Климент Охридски”

Библиотеката в ХХІ век
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Какво предстои?
Проектът предвижда ремонт на първия етаж 

на книгохранилището на Централната биб-
лиотека, в което се съхраняват над 400 000 
библиотечни единици, като 350 000 тома бяха 
опаковани и изнесени в специално освободе-
но за целта помещение. По проекта ще бъде 
направен ремонт и преоборудване на помеще-
нията с подвижни стелажни системи, което ще 
увеличи двойно възможностите за съхранение 
на книжния фонд на библиотеката. Книгохра-
нилището ще бъде климатизирано, което ще 
позволи книжните фондове на библиотеката 
да бъдат съхранявани при необходимия тем-
пературно-влажностен режим.

В библиотека „Филологии” предстои ця-
лостно реконструиране на помещенията – как-
то на читалнята, така и на книгохранилището. 
Читалнята ще запази своите две нива, но на 
втория етаж ще бъдат обособени и индиви-
дуални читателски места. Читалнята ще бъде 
климатизирана и изцяло преоборудвана. Две-
те нива на книгохранилището също ще бъдат 
ремонтирани и преоборудвани с нови стацио-
нарни стелажи.

Преди стартирането на ремонтните дейнос-
ти служителите на библиотеката работиха не-
уморно в продължение на две седмици, за да 
опаковат и изнесат фондовете на Централната 
библиотека и библиотека „Филологии”. Изне-
сени са приблизително 600 000 тома. Библи-
отека „Филологии” е затворена за читатели, а 
Централната библиотека продължава да рабо-
ти, като не се изпълняват поръчки само от из-
несените фондове. 

Огромно постижение на библиотеката е и 
фактът, че въпреки ремонта тя работи с удъл-

жено работно време. От началото на месец 
февруари 2012 г. по желание на студентите 
на Софийския университет Централната уни-
верситетска библиотека работи всеки ден от 
понеделник до събота от 8.00 до 23.00 ч., а 
филиалната библиотека в Студентски град – 
от понеделник до петък от 9.00 до 24.00 ч. и в 
събота от 10.00 до 22.00 ч. В часовете извън 
стандартното работно време работят студен-
ти от различни университетски специалности. 
През първия месец новите колеги са посрещ-
нали над 300 читатели. За библиотеката това 
е знак, че е положен успешен старт на експе-
риментално удълженото работно време.

Разбира се, всичко това се реализира не 
без помощта и подкрепата на ректорското ръ-
ководство на Софийския университет, благо-
дарение на което проектът стана факт. След 
реновираните филиални библиотеки – „Исто-
рия”, „Философия”, „Социални науки”, „Сту-
дентски град”, „Журналистика”, „Юридическа 
библиотека”, в началото на месец октомври 
2012 г. Университетската библиотека ще има 
още една модерна реконструирана филиална 
библиотека –  „Филологии”, и книгохранили-
ще, отговарящо на съвременните изисквания 
за съхраняване на книжни фондове.

Дано все повече български библиотеки 
имат шанса да бъдат реновирани и да посре-
щат своите читатели в модерни, отговарящи 
на съвременните тенденции читални.

Ключови думи: реконструкция, ремонт, 
удължено работно време, Университетска 
библиотека „Св. Климент Охридски”, универ-
ситетски библиотеки

Библиотеката в ХХІ век
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Ивайло Динев / vikivo@abv.bg
Студент в СУ „Св. Климент Охридски”

Бяхме се събрали няколко приятели 
за редовната ни среща в апартамента на 
един от тях. В Белгия библиотеките ра-
ботили денонощно, разказваше Д., който 
преди седмица се върнал оттам. Библио-
теката била огромна, на шест етажа, със 
секции за четене, компютърни и дискуси-
онни зали. Библиотеката на университета 
в Брюксел била най-социалното място за 
студентите. Там се събирали, обсъжда-
ли идеи и най-вече – четяли. Повтарям, 
библиотеката била денонощна. Поне така 
каза Д., но аз му вярвам. Защо ли?

Още преди една година се замислих да 
се подеме инициатива за увеличаване ра-
ботното време на една от библиотеките на 
Софийския университет „Св. Климент Ох-
ридски” и тъй като очаквах сериозен от-
пор от ръководството, реших да подготвя 
аргументацията чрез едно кратко изслед-
ване за състоянието на библиотеките на 
Запад и в останалите балкански държа-
ви. За никого, вярвам, не е учудващо, че 
всички университетски библиотеки, както 
в Европа, така и в САЩ, са денонощни. За 
мое учудване обаче, се оказа, че ситуацията 
не е по-различна и при нашите съседи, къде-
то например в Гърция и Турция библиотеките 
работят до 00.00 ч.

Насреща ние имахме Централна универ-
ситетска библиотека (до 20.00 ч.), всичките 
нейни филиални библиотеки (до 18.00 ч.) и 
единствената библиотека в Студентски град  
(до 17.00 ч.). Всяка една от тях (с работното 
си време) влизаше в периода, когато студен-
тите са или на лекции, или на работа. Това ме 
объркваше. Преди да дойдат коледните праз-
ници реших да се заема сериозно с инициати-
вата за удължаване на работното време на 
библиотеките и наемане на студенти за удъл-
женото работно време. 

В един разговор с ректора на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски”, проф. 
Иван Илчев, той ме насочи към директорката 

на библиотеката, г-жа Анна Ангелова. На сре-
щата с нея след няколко дни разбрах, че не 
съм единственият, който смята, че библиоте-
ката трябва да увеличи своето работно време 
и не само това, но и все по-често да се наемат 
студенти на работа в университета. Разгово-
рът нямаше как да не ме изпълни с надежди 
за успех на инициативата, още повече, че са-
мата директорка взе присърце желанието на 
студентите и заяви готовност заедно да защи-
таваме студентското искане пред останалите 
отговорни органи. 

На срещата с нея се разбрахме да напиша 
писмо до ректора с двете предложения:

– Удължаване на работното време на Цен-
трална университетска библиотека до 23.00 ч. 
и на филиална библиотека в Студентски град 
до 24.00 ч.

Към библиотека 
на бъдещето

Библиотеката в ХХІ век
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– Наемане на студенти на работа в удълже-
ното работно време.

Писмото трябваше да изпратя до ректора 
с идеята той да го препрати на Правен отдел, 
където да се провери дали има юридически 
спънки за осъществяването на исканията или 
не. Така започна административната епопея.

След коледните празници реших да прове-
ря дали има отговор на писмото. Деловодство-
то на университета обаче ме препрати към 17-
ти кабинет, където една добронамерена жена 
ми обясни, че са чели предложенията със за-
местник-ректора, одобрявали подобни иници-
ативи, много им харесало, но писмото едва ли 
ще стигне до ректора. Какво ще се случи и 
дали изобщо ще се случи нещо по въпросните 
предложения, съм щял да разбера утре, поне 
така завърши госпожата.  

Движейки се спокойно по безкрайните от-
клонения на тромавата българска администра-
ция, на шести януари, се запътих отново към 
17-ти кабинет, където и този път нямаше отго-
вор, а вместо това – ново упътване. Изведнъж, 
вярвате или не, отново бях при директорка-
та на Централната университетска библиоте-
ка. Кръгът се затвори. Отивайки при нея, се 
оказа, че тя излиза за среща със заместник-
ректора, относно студентските предложения. 
Подсетих набързо какви точно са те, от кого 
са и си тръгнах.

След няколко дни отново отидох при г-жа 
Анна Ангелова, за да разбера как е преминала 
срещата. Не ми даваше мира и въпреки ув-
ъртанията на администрацията, очаквах краят 
да бъде успешен. И нещата наистина вървяха 
натам. Разбрах от нея и Заместник-ректора, че 
няма нито юридически, нито финансови спън-
ки за влизане в сила на ново работно време и 
наемане на студенти на работа. Онова, което 
постоянно ме тревожеше скрито, беше техни-
ят най-голям страх – дали ще има студенти, 
които да желаят работа в библиотеката за за-
плата около 150 лв. на месец. Вярата обаче 
надделяваше над страха. Дадох обещанието 
си, убеждавайки ги, че имам поне десет сту-
денти, готови да започнат работа, пък дори и 
на подобно минимално заплащане.    

Един ден, след целодневни интересни 
лекции в университета, отваряйки Фейсбук 
профила си, видях поздрави от приятели на 
стената си. На сайта на Университетската биб-

лиотека беше пусната обява за наемане на 
работа на студенти в библиотеката. Не оста-
ваше нищо друго, освен да раздвижа ведна-
га всички възможни комуникационни канали. 
В следващите дни с помощта на студентския 
сайт „Красива Европа”, Факултетен студентски 
съвет на Исторически факултет, Студентски 
съвет на Софийски университет и много при-
ятели обявата започна да се разпространява 
засилено, ежедневно и ежечасно. 

На уречения ден за провеждане на интер-
вюто се явиха над 150 студенти от всички фа-
култети на Софийски университет. За наша 
радост това показа, че студентите не само ис-
кат да работят, но и че те настояват да рабо-
тят в университета си. 

***
Днес, в края на месец март, се тормозя 

всячески дали след лекцията си да подхвана 
„Структура на всекидневието” на Бродел или 
„Изследване на историята” на Тойнби в Уни-
верситетската библиотека, която повече от 
месец и половина работи до полунощ. Наско-
ро се бях зачел в „История на философията” 
на Хегел, докато в същото време около мен 
десетина студенти четяха от книги на Хайде-
гер до други, най-различни исторически и ли-
тературни творби. Часът беше 22.30. 

В началото на месеца, срещайки в коридо-
ра на университета г-жа Ангелова, разбрах, че 
посещението на двете библиотеки до полунощ 
върви повече от добре. За месец февруари чи-
тателите след 20.00 ч. са били над 250. Факт, 
който няма как да не зарадва всеки любител 
на книгата, на библиотеките, на просветата.

Библиотеките ще имат бъдеще само тогава, 
когато младите хора, попаднали в тях, чрез 
прочетеното се превръщат в личности. Нека 
библиотеките бъдат винаги с отворени врати, 
нека полагат усилия да приобщят и разви-
ват всеки един, сучайно или не, преминаващ 
младеж, защото това е тяхно морално задъл-
жение. Тяхната основна причина да същест-
вуват. Тяхната мисия да поддържат човешкия 
дух, да го извисяват до нови постижения. 

Ключови думи: удължено работно време, 
Университетска библиотека „Св. Климент  
Охридски”, университетски библиотеки 
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Росица Заркова / zarkova@ue-varna.bg
УБ, ИУ – Варна

През месец юни 2010 г. в Икономическия 
университет – Варна, стартира изпълнението 
на дейностите по „Интегриран проект за подо-
бряване условията за предоставяне на образо-
вателни услуги в ИУ – Варна”, финансиран по 
оперативна програма „Регионално развитие”. 
Важна част от проекта беше модернизацията 
на Университетската библиотека. Строително-
монтажните работи и обзавеждането приклю-
чиха на 26 септември 2011 г., а доставката и 
внедряването на техниката, техническото обо-
рудване и софтуера – на 15 ноември 2011 г. В 
рамките на проектното финансиране библио-
теката беше изцяло ремонтирана, с обновени 
и разширени помещения, осветление и подова 
настилка, с нова климатична и вентилационна 
инсталация, асансьори и обзавеждане. Всич-
ко това допринесе за модерната и съвременна 
визия на библиотеката, създаде приятна 
и комфортна среда за нейните читатели. 

При реконструкцията беше обърнато 
специално внимание за осигуряване на 
условия за спокойна работа на препода-
вателите от университета (с обособена 
читалня за преподаватели), на студен-
тите в читалнята (с обособяване на пло-
щите за четене) и на достъпна среда за 

хората с двигателни проблеми с изграждане 
на рампи и нови асансьори. Реализирана беше 
и концепцията за предоставяне на свободен 
достъп на цялата част от библиотечния фонд в 
Заемната служба и Читалнята. За обслужване 
с предварителни заявки от читателите остана 
фондът от книги и периодични издания, под-
реден в двете подземни книгохранилища на 
библиотеката.

Голямото предизвикателство за работещи-
те в библиотеката, а и за фирмите доставчи-
ци беше реализацията на частта от проекта, 
свързана с техническото оборудване и съв-
местяването му с наличния библиотечен соф-
туер. Тук е мястото да благодаря за коректна-
та и професионална работа на фирмите, които 
спечелиха обществените поръчки и работиха 
по тази част на проекта, а именно „Лирекс БГ” 
– за доставка и внедряване на техниката, и 
„PC–TM” – за надграждане на съществуващия 
библиотечен софтуер.

Новото техническо оборудване, кое-
то беше предвидено и доставено по про-
екта, е свързано с въвеждането на RFID 
(Radio-frequency identification) техно-
логия за контрол на фонда от книги и 
достъп до библиотеката, обслужване на 
читателите (заемане и връщане), копир-
ни услуги, статистика и управление. За 
ефективното ѝ внедряване бяха обрабо-

Библиотеката на Икономическия 
университет във Варна – 
едно модерно място за творчество
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тени с RFID етикети 60 000 тома книги и 
периодични издания или целият библи-
отечен фонд, който е на свободен дос-
тъп в Читалнята и Заемната служба на 
библиотеката, бяха издадени нови, без-
контактни читателски карти на всички 
читатели. 

Технически оборудвано беше работ-
но място за издаване на безконтактни 
читателски карти, със специален прин-
тер и камера за снимки на място и не-
обходимите консумативи към тях. Об-
работката на книгите и издаването на 
нови читателски карти позволява пъл-
ноценно да се използват закупените две 
машини за заемане и връщане на книги 
на самообслужване от читателите, денонощна 
система за връщане на книги, която е извън 
библиотеката и не зависи от работното ѝ вре-
ме, и копирните услуги в библиотеката, които 
също са на самообслужване. Благодарение на 
RFID технологията, сензорните екрани и по-
знатата от банкоматите логика при обслужва-
не, станциите за самообслужване изненадват 
приятно потребителите на библиотеката.

За текущата обработка на новонабавената 
литература (книги и периодични издания) в 
отдел „Комплектуване и обработка” са оборуд-
вани две работни места със софтуер и хардуер 
за обработка с RFID етикети. В заемна служба, 
независимо от работните станции за самооб-
служване (заемане и връщане), са оборудвани 
със софтуер и периферен хардуер (RFID че-
тци) две служебни работни места, на които се 
обработват „особените” случаи читатели – с 
просрочени задължения, наказания, изтекла 
регистрация или други частни проблеми.

Допълнителен контрол за влизане и изли-
зане в читалнята на библиотеката осигурява 
електромеханичен турникет за двупосочен 
контрол на достъпа, който се активира от без-
контактните читателски карти. Устройството 
дава възможност и за статистика на посеще-
нията, която освен брой и вид читатели – пре-
подаватели, студенти, външни и пр., извежда 
информация за студентите по пол и специ-
алности. Тази статистика за посещаемостта 
позволява подробен анализ при вземане на 
решения, отнасящи се както за дейностите в 
библиотеката, така и за учебния процес в уни-
верситета. Опазването и контролът на библи-
отечния фонд се осъществява чрез две врати 
– детектори за ограничаване на кражби, които 
подават светлинен и звуков сигнал при изна-

сяне на книга с активен RFID етикет.
В читалнята на библиотеката има обособе-

ни секции с 22 компютъра, тип „тънки клиен-
ти”, за самостоятелна работа на потребители-
те и търсене на информация в платените бази 
и други електронни ресурси. Още 7 „тънки 
клиенти” са разположени на различни места в 
библиотеката и се ползват за бързи справки в 
електронния ѝ каталог.

Библиотеката е оборудвана с три копирни 
машини с контрол на достъпа, които са на са-
мообслужване и също работят с новите без-
контактни читателски карти. След заплаща-
не на сума в касата на университета, срещу 
представен касов бон читателската карта се 
зарежда в библиотеката с брой кредити, които 
съответстват на платената сума и определена-
та цена за една копирна страница. Зарежда-
нето на картите става на работно място в чи-
талнята, оборудвано със съответния софтуер 
и периферен хардуер. Така потребителите, с 
помощта на картите си, могат сами да копират 
части от материали, без да ги изнасят от биб-
лиотеката. За разлика от автоматите за заема-
не и връщане на книги, самообслужването при 
копирните машини се възприема по-резерви-
рано от читателите, но се надяваме скоро и 
тази бариера да бъде успешно преодоляна.

Закупена беше необходимата техника и 
софтуер за оборудване на работно място за 
незрящи или читатели със зрителни затрудне-
ния. Към него има скенер, устройство за ска-
ниране и четене на материали, които все още 
не са дигитализирани, слушалки, софтуер за 
екранно четене, синтезатор за реч, софтуер 
за разпознаване на символи. Това позволява 
всеки потребител със зрителни проблеми да 
може самостоятелно и пълноценно да ползва 
фонда на библиотеката при своята подготовка 
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по различните дисциплини. 
Една от най-важните и ценни 

придобивки в техническото обо-
рудване на библиотеката е робо-
тизиран скенер „Kabis I” на фир-
ма „Kirtas”, който е със скорост на 
сканиране 1600 страници на час 
и функционалност за повдигане 
и прелистване на страниците. За 
работата с роботизирания скенер 
беше необходимо сериозно обу-
чение на част от специалистите 
в библиотеката, тъй като това е 
доста сложна техника и техноло-
гия, но пък предоставя уникална и 
дълго чакана възможност за биб-
лиотеката да стартира процеси-
те по дигитализация на фонда. Сканирането 
на библиотечните източници ще се развива 
в две направления: актуални и необходими 
за осигуряване на учебния процес заглавия, 
и стари, ценни издания, които библиотеката 
притежава. Процесът по дигитализация е оси-
гурен и с необходимото дисково пространство 
за съхранение на фонда в цифров вид.

Закупен е софтуер и хардуер за инвентари-
зация на фонда, който позволява, с помощта 
на преносим RFID четец, да се извършва пери-
одична инвентаризация на определена част от 
фонда, като след прочитане на RFID етикетите 
на наличните по стелажите книги (което става 
без да се отваря всяка книга поотделно), про-
грамно се прибавят заетите от читатели кни-
ги от проверявания диапазон, книгите в други 
фондове (архивен, подръчен, читалня) и като 
резултат остават липсващите книги от диапа-
зона. Системата позволява и търсене на кон-
кретна, липсваща на място, книжна единица, 
което изисква обхождане и прочитане с чете-

ца на цялата или по-голяма част от фонда.
В помощ на библиотеката и като част от 

проекта е оборудвана и компютърна зала 
с мултимедия и 45 стандартни компютърни 
конфигурации, която ще се ползва и за про-
веждане на обучения по информационна гра-
мотност – търсене на информация, работа с 
електронни каталози, пълнотекстови бази и 
други електронни ресурси. Сървърна система 
с 5 сървърни подсистеми и външен сторидж 
осигурява ефективната работа на всички про-
цеси по управление на потребителските „тън-
ки клиенти”, на библиотечните модули и про-
грами, осигуряване на архиви и пр.

Работата в така представената модерна 
среда е не само удоволствие, но и голяма от-
говорност, както и допълнително натоварва-
не, защото новата техника и технология на 
обработка на книгите и обслужване на чита-
телите изисква усвояването на нови знания 
и умения. В библиотеката на Икономически 
университет – Варна, работят изключителни 
хора и професионалисти, което подпомогна 

успешната реализация на дейностите 
по проекта и дава увереност за отлични 
бъдещи резултати и за все по-ефектив-
но използване на новите придобивки и 
по-модерни форми при обслужване на 
потребителите. 

Ключови думи: автоматизация на 
библиотечните процеси, Библиотека на 
Икономическия университет – Варна, 
университетски библиотеки,  
RFID технология
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Петя Толева / p_toleva@abv.bg
Библиотека „Борис Дякович”, РАМ Пловдив

Еволюцията на научната комуникация, ре-
ализираща се в условията на нова информа-
ционна среда, се определя от ускореното из-
граждане на съвременни технологични канали 
за разпространение на знанието. Променят се 
и функциите на научните библиотеки – основ-
ните възли на научната комуникация. От пази-
тели на познанието те стават главни участни-
ци в създаването на нови знания и съответно 
структурен компонент на изграждащото се ин-
формационно общество1.

В такава динамичност на взаимодействие 
с потребителите, в края на 2009 г. започва да 
функционира и библиотека „Борис Дякович” 
на обновения Регионален археологически 
музей – Пловдив. В продължение на петна-
десет години поради пропадане на сградата, 
пропукване на вътрешните стени, амортизи-
ране на експозиционните витрини музеят бе 
затворен за посетители. След продължителна 
реконструкция, през 2010 г. той вече се поме-
щава в една от най-модерните музейни сгради 
в България. 

За библиотеката е предвидено просторно 
помещение, отделна светла читалня, съвре-
менно книгохранилище, съобразено с библи-
отечните изисквания за съхранение на книж-
ните материали и с директен асансьор до нея. 

Откакто е част от структурата на обновения 
Археологически музей – Пловдив, библиоте-
ката фигурира и в официалния му сайт. На 
страницата на библиотеката може да се на-
мери актуална информация за минали и пред-
стоящи събития, конференции и участия, как-
то и справка за постъпилите нови заглавия.

По отношение на книжния научен фонд ос-
новна цел на ръководството на музея става 
интегрирането на библиотеката в новата ин-
формационна среда и оттам вграждането ѝ в 
съвременната структура и съдържание на об-
разователния, научноизследователския и кул-
турния процес. Стратегическото мислене бе 
насочено към популяризиране на книжното ѝ 
богатство чрез: 
• организиране на библиотечна система за 

нареждане на подръчния фонд и този в 
книгохранилището според профила на биб-
лиотеката;

• изработване на Статут на библиотеката и 
Правила за обслужване;

• адекватен отговор на потребностите на на-
учния изследовател чрез модернизиране 
на библиотечно-информационните услуги 
за по-ефективно и качествено обслужване;

• автоматизиране на библиотечните проце-
си;

• превръщане на библиотеката в ключово 
звено за изследователската работа в Архе-
ологически музей – Пловдив;

• маркетингова политика – представяне на 
книжното богатство сред студентите по ар-
хеология и история в града; изложби на 
редки и ценни издания; участия в нацио-
нални и международни конференции.
Темповете, с които трябваше да се реали-

зират поставените цели, се определяха пре-
ди всичко от закъснялото присъединяване на 
библиотека „Борис Дякович”, както към кул-
турното пространство на град Пловдив, така и 
сред българските научни библиотеки.

Библиотека „Борис Дякович”  
в условията на новата 
информационна среда

 1 Върбанова-Денчева, К. Дигитална конверсия и функцио-
нална трансформация на библиотеките. София: „За букви-
те – О писменехъ”, 2009, с. 67.
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Към 31 декември 2011 г. библиотечният 
фонд наброява 12 752 библиотечни единици 
в областта на археологията, историята, архи-
тектурата, изкуството, нумизматиката и епиг-
рафиката. Като наследник на Областната биб-
лиотека и музей в Пловдив, създадена през 
1882 г., библиотека „Борис Дякович” съхраня-
ва изключителни редки и ценни издания. Най-
старото е от 1692 г. – R. P. du Molinet Claude. Le 
Cabinet de la bibliotheque de Sainte Genevieve. 
Други ценни справочници са десеттомният 
речник за гръцката и римската античност от 
1881 г. – Dictionnaire des Antiquites grecques et 
romaines, а в областта на изкуството – двутом-
ното издание на Joseph Wilpert. Die Malereien 
der Katakomben Roms от 1903.

Библиотеката 
притежава Дари-
телския фонд на 
Димитър Цончев 
(директор на Ар-
хеологическия 
музей – Пловдив 
в периода 1947–
1954), който е 
успял да събере 
един значите-
лен библиотечен 
фонд – книги, 
периодика, отпе-
чатъци на свои 
публикации и на 
чужди автори – 
светила в архео-
логическите из-

следвания. Благодарение на 50-годишната си 
традиция за активен чужд и български книго-
обмен, библиотеката дава информация за по-
следните археологически открития, отразени 
в годишници, известия и бюлетини на научни 

институти, музеи, университети от целия свят 
и на различни езици. 

Това научно многообразие се допълва и от 
собствените издания, които музеят предоставя 
за ползване в библиотеката, дарява или про-
дава на щанда си. Това са годишници, моно-
графии, пътеводители, каталози на експонати 
и такива от изложби на експозицията в чуж-
бина, рекламни 
брошури.

През послед-
ните две годи-
ни библиотеката 
увеличи парт-
ньорите си по 
книгообмен, като 
прибави общо 16 
институции към 
съществуващите 
до момента. За 
2010 г. – 9 бъл-
гарски институ-
ции: Пловдив-
ски университет 
„Паисий Хилен-
дарски”, Велико-
търновски уни-
верситет „Св. св. 
Кирил и Мето-
дий”, Исторически музей – Полски Тръмбеш, 
Исторически музей – Панагюрище и регио-
налните исторически музеи във Враца, Варна, 
Стара Загора, Пазарджик и Велико Търново. За 
2011 г. са 7 институции (от тях 4 български и 
3 чужди): Археологически музей – Септември, 
историческите музеи в Батак, Нова Загора и 
Панагюрище, Archaeological Museum Istanbul, 
Turkey, Archaeological Institute for Macedonian 
and Thracian Studies, Greece и National Muse-
um of Carpatilor Rasariteni, Romania.

Разкриването на библиотечния фонд и не-
прекъснатото му обновяване е съпроводено 
с осигуряване на достъп до него чрез ефек-
тивна система за търсене и обслужване. Едно 
от съвременните решения, което се взе след 
откриване на новата експозиция на музея, 
бе автоматизация на библиотечните процеси 
с помощта на новите информационни техно-
логии. През 2009 г. музеят закупи от фирма 
СофтЛиб Модул „Електронен каталог КНИГИ” 
– библиографско описание на книги на бъл-
гарски език, на руски език и на друга кири-
лица, както и на латиница. Електронната база 
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данни на библиотеката включва и база данни 
„Български книги 1878–1991” – готови записи 
на книги само на български език2. По този на-
чин се спестява време при библиографското 
описание на книгите в електронен вид, като 
единствено се прибавят инвентарен номер и 
сигнатура. 

В рамките на една година библиотеката 
на Археологическия музей усвои темповете, 
с които да отговори на съвременните инфор-
мационни изисквания и да покаже същест-
вуването си.3 Успешна стъпка в тази насока 
бе участието в международната конференция 
„Европеана”, организирана от евродепутата 
Емил Стоянов  през април 2010 г. в Пловдив. 
С подписването на меморандум заедно с екс-
перти от водещи библиотеки, архиви и уни-
верситети, Археологическият музей – Пловдив 
чрез библиотеката си изрази своята готовност 
за създаване на национален съвет по диги-
тализация, който да координира работата по 
проекта.

Във връзка с популяризиране на новите 
модерни процеси в библиотека „Борис Дяко-
вич” през 2011 г. започва да се осъществява 
активно сътрудничество с различни културни 
институции. Съвместно с Народна библиотека 
„Иван Вазов” – Пловдив и отдел „Методичен” 
се организираха две работни срещи с библио-
текари от специални библиотеки в Пловдив на 
теми: „Нови модели на достъп до културното 
наследство” и „Презентиране на библиотека-
та и участието ѝ в образователни програми”. 
С образователна цел се осъществи и успешно 
сътрудничество с Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски” чрез д-р Стоян Попов, 
като се организираха срещи със студенти от 
специалностите „Археология” и „История”. На 
тези срещи учащите се запознаха с дейности-
те и услугите на музейната библиотека, как-
то и възможностите за ползване на богатия ѝ 
книжен фонд. 

В резултат на тези участия в кооперация и 
партньорство с други структури – библиотечни 
и небиблиотечни – библиотека „Борис Дяко-
вич” си осигури интерактивно взаимодействие 
с потребителите на информация. В края на ми-
налата година се отчита ръст на посещенията 
в сравнение с 2010 г. Посещенията през 2011 
г. са с 578 повече от предходната. За това до-
принесе и участието на Археологическия му-
зей в Нощта на музеите и галериите в Пловдив, 
организирана на 17 септември 2011 г. Само в 

библиотеката бяха регистрирани 604 посеще-
ния за деня, докато през залите на музея пре-
минаха 6000 души.

Резултатите от информационното обслуж-
ване очертават значителен ръст през 2011 г. 
в сравнение с предходната година – 21,79%. 
Писмените справки от 3 бр. за 2010 г. са се 
увеличили на 21 бр. за 2011 г. Устните справ-
ки и консултации са с 114 бр. повече през 
2011 г. Електронни справки не са правени 
през 2010 г., поради факта, че базата дан-
ни е била в началото на своето изработване. 
За повечето колеги, работещи в други науч-
ни библиотеки, тези данни може да изглеж-
дат нищожни на фона на техните изградени 
традиции в информационното обслужване. За 
библиотека „Борис Дякович” обаче те са пока-
зателни за това как с адекватна мениджърска 
и маркетингова политика може да се интегри-
ра успешно в новата информационна среда, 
в която функционират научните библиотеки 
днес, една забравена и „потънала в прах” кни-
жнина, и то за кратко време.

На 1 май 2012 г. Регионален археологиче-
ски музей Пловдив ще отбележи 130 години от 
създаването си. На тази дата, през далечната 
1882 г. Александър Богориди, генерал-губер-
натор на Източна Румелия, постановява със 
специален закон „Публично-административен 
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 3 Толева, П. Електронна библиотека на Регионален архео-
логически музей Пловдив: съвременни решения и перс-
пективи.– В : Необходими стъпки за интегриране на Бъл-
гария в европейското начинание „Европеана”. Пловдив, 
2010, с. 52–55.
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правилник за устройството и управлението на 
Областната библиотека и музей”. Във връзка с 
честването на юбилея библиотека „Борис Дя-
кович” към Археологически музей – Пловдив, 
ще организира четири изложби на своите ред-
ки и ценни издания, които ще бъдат показани 

в читалнята през 2012 г.:
Април–Май – „Гръцките книги в Археологи-

чески музей – Пловдив”. Музейната библиоте-
ка притежава изключително ценни издания на 
гръцки език, като речник по гръцка археоло-
гия от 1888 г. Alexandrou R. Ragkabh. Lexikoh 
the Ellhnikhs Arxailogias; 

Юни–Август – „Книжният завет на Димитър 
Цончев”. Изложбата ще включва някои от ред-
ките издания, постъпили в библиотеката, чрез 
личното дарение на Димитър Цончев – дирек-
тор на Археологическия музей – Пловдив в пе-
риода 1947–1954; 

Септември–Октомври – „Петдесет години 
активен книгообмен (1962–2012)”. Изложба-
та ще включва ценни издания, придобити по 
книгообмен с чужди и български институции; 

Ноември–Декември – „Съкровищата на Ар-
хеологическия музей – Пловдив, представени 
в чужбина”. Ще бъдат показани каталози от 

първото излизане на експозицията на музея – 
1974 г., до наши дни. 

Актуална информация за изложбите, как-
то и за други мероприятия и срещи, които ор-
ганизира библиотеката, може да откриете на 
сайта на Археологически музей – Пловдив, 
където ще се запознаете и с планираните из-
ложби на наши и чужди експонати в залите на 
музея във връзка с честването на 130-годиш-
нината.

Преодоляването на бариерите в динамично 
развиващия се пазар на услуги отваря нови 
предизвикателства и хоризонти. Предстои об-
работване на научния архив на Археологиче-
ския музей – Пловдив чрез внедряването на 
специален софтуер, което ще обогати инфор-
мационните ресурси на библиотеката. Сце-
нариите за бъдещото се пишат от промените 
в инфосферата. А ролята на библиотеката е 
да осигури необходимите за научните изслед-
вания информационни ресурси като се тран-
сформира в активен медиатор на научната ко-
муникация.

Ключови думи: Библиотека „Борис Дяко-
вич” при Регионален археологически музей 
– Пловдив, информационна среда, научни 
библиотеки, управление на библиотеките

Библиотеката в ХХІ век

http://www.archaeologicalmuseumplovdiv.org/
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на Българската православна църква (Велико-
търновска митрополия), Художествена гале-
рия „Борис Денев”, частни компании. 

Представените доклади потвърдиха нали-
чието на разнообразни инициативи и проекти, 
свързани със съхранението и разпростране-
нието на българското културно наследство в 
България. Очевидни са интересът и желанието 
за напредък и нуждата от целенасочена про-
грама за развитие в тази сфера на национал-
но ниво. Дискусиите засегнаха темата за ав-
торските права върху културно-историческите 
обекти при тяхното разпространение, включ-
ването на темата за съхранението и разпрос-
транението на българското културно наслед-
ство в програмата на финансовата рамка за 
следващия програмен период (2014–2020) на 
Европейския съюз, в това число отваряне на 

глава за Развитие на науката и образова-
нието в България, която да се финансира 
от структурни фондове, участие в изготвя-
нето на стратегия за културното наследство 
в Министерство на културата и т.н. 

Представени бяха възможностите за 
публикуване на българско културно-исто-
рическо наследство в Европеана посред-

Мариана Дамова / mariana.damova@ontotext.com
Онтотекст

На 19 март 2012 г. в Регионална библиоте-
ка „Петко Р. Славейков” – Велико Търново, се 
проведе втората среща семинар от поредицата 
срещи „Европеана: мисията възможна”, които 
започнаха през януари 2012 г. по инициати-
ва на Онтотекст. Освен библиотеката, като 
партньор на форума бе и Институтът по ма-
тематика и информатика на БАН. На срещата 
присъстваха над 50 участници от София, Ве-
лико Търново, Варна, Кюстендил, Сандански 
– представители на водещи музеи като Нацио-
нален исторически музей, регионални истори-
чески музеи (Варна, Велико Търново, Кюстен-
дил), регионални библиотеки (Варна, Велико 
Търново, Столична библиотека), университет-
ска библиотека (Нов български универси-
тет), научни институти на БАН (Национален 
археологически институт с музей, Институт 
по математика и информатика, Институт 
за български език), висши учебни заведе-
ния (Софийски университет „Св. Климент 
Охридски”, Великотърновски университет 
„Св. св. Кирил и Методий”), представители 

Семинар „Проекти с българско 
участие за цифровизация и  
разпространение на научното и 
културно наследство чрез  
публикуване в Европеана”

Професионални форуми
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ством български агрегатори, като се подчерта 
голямото поле за действие в тази насока пред-
вид целта на Европа да има около 500 хиляди 
български обекта до 2015 г. и наличните по-
настоящем 38 хиляди български обекта в Ев-
ропеана. 

По отношение на инструментите за финан-
сиране на дейности, свързани с дигитализира-
не, съхраняване и разпространение на култур-
ното наследство, беше отбелязано, че наред с 
Министерство на културата, което се очаква 
да бъде водещо в изработването на нацио-
налната стратегия за културното наследство, 
Министерство на икономиката, енергетиката и 
туризма би могло да финансира такива дей-
ности във връзка с развитието на културния 
туризъм, а Министерството на еврофондовете 
би трябвало да вземе предвид нуждата от раз-
витие на политика за културно-историческото 
наследство на България при уточняването на 
финансовата рамка за следващия програмен 

период (2014–2020). Общините биха могли 
да финансират такива дейности и проекти на 
местно ниво, за което би било необходимо да 
има специални бюджетни средства.

Набиране на проекти за европейско фи-
нансиране тече в момента по програмата за 
подкрепа на политиката в областта на ин-
формационните и комуникационните тех-
нологии ICT-PSP. Възможностите за участие 
в нея бяха дискутирани и на срещата семи-
нар, проведена през м. януари в София. Двете 
семинарни срещи се оказаха катализатор за 
сформирането на проектни идеи и консорциу-
ми за участие в тази европейска инициатива. 
Програмата, презeнтациите, снимки и други 
материали, свързани със срещата семинар, 
проведена във Велико Търново, се намират на 
страницата на Булгариана.

Ключови думи: Европеана, културно  
наследство, цифровизация

Стара Загора обединява  
усилия за създаване  
на Дигитална библиотека

Красимира Лекова / k_lekova@abv.bg
Библиотека „Родина” – Стара Загора

Визията за бъдещата „Дигитална биб-
лиотека Стара Загора” бе представена от 
екипа на библиотека „Родина” по време 
на Регионална кръгла маса „Състояние и 
перспективи на опазването и достъпа до 
местното книжовно културно наследство”, 
подкрепена от Община Стара Загора и Бъл-
гарската библиотечно-информационна асо-
циация (ББИА). Целта на събралите се в 
града на липите специалисти от библиотека 
„Родина”, Регионална библиотека „Захарий 
Княжески”, Регионален исторически музей 
– Стара Загора, къща музей „Гео Милев”, Те-
риториален държавен архив – Стара Загора, 
Общинска библиотека „Искра” – Казанлък и 
представители на местните власти, както и 
експерти от ББИА, Национална библиотека 
„Св. св. Кирил и Методий”, Регионална биб-

лиотека „Пенчо Славейков” – Варна, Народ-
на библиотека „Иван Вазов” – Пловдив, бе да 
поставят за публично обсъждане проблемите, 
свързани с опазването и достъпа до местното 
културно наследство.

„Дигитална библиотека Стара Загора” в 
представата на „Родина” е онлайн библиоте-
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ка, която ще осигурява достъп до съхраня-
ваните и дигитално представени колекции в 
библиотеките, музеите, галериите и архивите 
на Стара Загора”, съобщи в презентацията си 
Надежда Груева от екипа – двигател на проек-
та. Според инициаторите това може да стане 
чрез създаване на регионално сдружение, 
което да гарантира избягване на дублирането, 
висока ефективност и намаляване на разходи-
те при цифровизирането на документите. До 
момента са проучени колекциите „Възрожден-
ски книги” и „Периодичен печат. Стара Загора 
1882–1944”, обхванати в сводни библиограф-
ски указатели, издадени от библиотека „Роди-
на”. В най-близко бъдеще трябва да започне 
работа по проучване на колекциите от ръко-
писи, краеведски книги, периодични издания 
1844–1944 г., издавани извън Стара Загора. 
Всички те трябва да бъдат обхванати в Регио-
нална програма за опазване и достъп до кни-
жовното наследство на града. Дългосрочната 
цел на библиотека „Родина” е сътрудничество 
между всички старозагорски културни инсти-
тути за създаване на Дигитално студио, което 
да сканира уникалните им книжни документи, 
както и специализираните сбирки на староза-
горските опера, театър, литературни музеи и 
художествени галерии. В идеите на „Родина” 
са залегнали и създаването на уебпортал 
„Дигитална библиотека Стара Загора”, 
участие в национални и европейските диги-
тални библиотеки, във веществени и виртуал-
ни изложби, изготвяне на печатни издания и 
организиране на образователни цикли за по-
требители. 

Началото на „Дигитална библиотека Ста-
ра Загора” всъщност бе поставено още през 

2011 г. от „Родина”, която е една от четирите 
обществени библиотеки и единствената чита-
лищна в България, представена с пълнотек-
стови записи в европейската електронна биб-
лиотека Европеана.

Участниците във форума бяха запознати и 
с резултатите от проучването на книжовно-
то наследство в българските библиотеки, на-
правено от ББИА през 2011 г., според което 
книжовното културно наследство на Бъл-
гария е сериозно застрашено. Тревожните 
данни за лошото състояние на ценните ко-
лекции, липсата на средства в бюджетите на 
библиотеките за профилактиката им и неотго-
варящите на стандартите условия за тяхното 
съхранение бяха потвърдени и от представи-
телите на повечето старозагорски културни 
институти – библиотека „Родина”, Регионална 
библиотека „Захарий Княжески”, Териториа-
лен държавен архив и къща музей „Гео Ми-
лев”. Проблеми няма само в Регионалния исто-
рически музей, който единствен се помещава 
в специално строена за целта нова сграда.

„Колекциите от книги и продължаващи из-
дания от периода 1878–
1944, които библиотека 
„Родина” притежава, са в 
недобро състояние. През 
годините много докумен-
ти са загубени за поколе-
нията поради ужасните 
условия, в които са съх-
ранявани – сред течове 
и влага. Материалната 
база на библиотеката е 
нерешен проблем, дати-
ращ от 40 години. Цен-
ните колекции на биб-
лиотеката, многократно 
пренасяни от хранилище 

Професионални форуми
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в хранилище, все още чакат своя постоянен 
дом. Най-застрашена от похабяване е колек-
цията от старозагорски периодични издания, 
която е приоритет в програмата на библиоте-
ката, насочена към опазването и достъпа до 
книжовното ѝ богатство. Само за година и три 
месеца са сканирани около 4000 страници и 
са подготвени близо 1000 записа с метаданни. 
До момента Стара Загора присъства в Европе-
ана с 2 списания с 19 книжки и 20 годишнини 
на 4 периодични сборника. Предстои още мно-
го работа, а постигнатото е резултат от уси-
лията на колектива и доброто сътрудничество 
с Националната библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий” и регионалните библиотеки във Ва-
рна и Пловдив” – заяви пред присъстващите 
директорът на „Родина” Слава Драганова.

Културните институти в Стара Загора се 
обединиха около необходимостта да се уско-
ри процесът за приемане на общи критерии 
и методи за анализ и оценка на колекциите, 
както и настояха да се изведат отговорности-
те, задълженията и правата на културните ин-
ститути и на местните власти в процесите на 
опазване и цифровизация на местното писме-
но културно наследство.

Очаква се в съвсем кратък срок да се про-
веде първата работна среща, на която да се 
набележи конкретна програма за опазване на 

с тарозагорското 
книжовно култур-
но наследство, а от 
местната админи-
страция да бъде по-
искано в бюджета 
за 2013 г. да се 
заложат целеви 
средства за това. 
На срещата бяха за-
сегнати и проблеми-
те с липсата на ИТ 
специалисти в кул-
турните институти в 
Стара Загора, както и с осигуряването от ре-
дакциите на електронни копия от съвременния 
местен печат за съхранение в библиотеките. 

Анна Попова, член на Изпълнителното 
бюро на ББИА, представи пред местната коле-
гия работен проект за Национална програма 
за опазване и достъп до книжовното културно 
наследство на българските библиотеки. Пред-
стои документът да бъде внесен в Министер-
ство на културата по време на Националната 
библиотечна седмица през май 2012 г.

Ключови думи: Библиотека „Родина” – Ста-
ра Загора, дигитални библиотеки, Европеана, 
книжовно културно наследство 

Библиотечната професия  
в България в контекста  
на информационното общество

Ели Попова / epopova@lib.bg
ИБ на ББИА

„Успешната библиотечна кариера  
зависи от три неща – 

характера, специалните знания и опита.”

Мелвил Дюи

Въведение
Резултатите от всяка човешка дейност са 

предопределени от външните обстоятелства, 
както и от вложените адекватни усилия и 
енергия за въздействие върху средата, опи-

сани по определен начин чрез подходящи по-
казатели. Наред с общите за целенасочена-
та обществена дейност индикатори, за всяка 
професионална област тези показатели имат 
своя специфика. Имайки предвид особености-
те на работата в библиотеката, Мелвил Дюи 
– основател на самостоятелната библиотечна 
професия, учредител на първата библиотеч-
на асоциация и създател на първото библи-
отечно училище в света, дефинира опорните 
точки за успешната кариера на библиотека-
ря: „характера, специалните знания и опита”. 
Неговите последователи черпят вдъхновение 
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и продължават да тълкуват казаното от него, 
да развиват създадените от него основи на 
библиотечната наука и практика, да поставят 
и преодоляват предизвикателства, да търсят 
многоликите проявления на това, което оста-
ва определящо за същността на професията и 
не е подвластно на промените в хода на раз-
витието на обществения живот. 

Днес библиотечната професия се възпри-
ема като предимно женска. Но в хилядолет-
ната история на библиотечната институция 
има дълги периоди, в които жените не са били 
допускани да работят в библиотеката. Мно-
го видни учени, писатели и поети, интелек-
туалци и видни общественици са свързани с 
библиотеките в част от своята професионална 
изява. Едва в 1882 г. библиотечното учили-
ще на М. Дюи завършват първите в историята 
на човечеството 12 жени-библиотекари.1 Част 
от обяснението вероятно се крие в основани-
ята на Дюи да даде предимство на характера, 
пред образованието, квалификацията и опита. 
Психолозите търсят и ще продължават да за-
дълбочават професионалното обяснение и на 
този факт в професиологията на библиотека-
ря.2 С технологичната трансформация на биб-
лиотеките и с развитието на информацион-
ното общество тази особеност на професията 
отстъпва за сметка на изравняването на пред-
ставителите на двата пола, а в някои страни 
и в отделни библиотеки в Западна Европа и 
САЩ превес отново получават мъжете. В Бъл-
гария библиотечната професия остава доми-
нирана от жените.

Дюи назовава пестеливо и същевременно 
изключително точно най-съществените еле-
менти, безусловно необходими за успешната 
професионална изява на библиотекаря. (Раз-
глеждаме идеалния случай и изхождаме от 
разбирането, че кариерното развитие е функ-
ция на професионалното.) Те остават в сила, 
независимо от последвалото развитие на биб-
лиотечната институция и на самата професия. 
Дълбоките, динамични и глобални промени на 
информационното общество, които въздейст-
ват много силно върху визията и организа-
цията на библиотеките, предизвикват нови 
характеристики на успешния библиотекар на 
ХХІ век, но те не излизат от рамката на трите 
определящи фактора.

Безспорно е, че живеем в гранично време 
на тотална промяна в стила на живот, която 
обхваща всички обществени системи, т.е. из-
вършва се промяна на обществената парадиг-

ма. От средата на 90-те години на миналия век 
човечеството е в ерата на информационното 
общество, което има нов икономически модел, 
нови социални приоритети, нови обществени 
и професионални структури, нови подходи в 
използването и развитието на работната сила, 
нови теории и идеи във всяка по-голяма или 
по-малка област на обществения живот и чо-
вешката дейност. Съществено са променени и 
са съвършено различни от всички предишни 
исторически периоди възможностите за об-
мен на информация и комуникация. Именно 
тази е най-важната промяна и не случайно 
тя дава името на целия период от човешката 
история. В научната област се появяват пуб-
ликации за „формирането на т.нар. мрежово 
общество, което поражда нова парадигма – 
информационно-технологична”.3 Динамиката 
на комуникационните връзки и информацион-
ния обмен довежда за изключително кратки 
срокове до коренна и постоянна промяна на 
начина и стила на работа и бит. Независимо от 
това дали ни харесва или не, дали можем и до 
каква степен да се пренастроим или не, всич-
ки се оказваме въвлечени в един невероятно 
скоростен водопад от информационни потоци, 
оплетени в паяжината на социални и всяка-
къв вид други информационни мрежи, държа-
ни сме постоянно под напрежение от всички 
огромни и непрекъснато променящи се, почти 
неконтролируемо, приложения и възможнос-
ти на Интернет. Изправени сме пред ситуа-
ция, в която разрастването на самото знание 
следва невиждана досега бързина, самото то 
създава и променя каналите за своето раз-
пространяване, възможностите за усвояване 
и приложение, получава неочаквано развитие 
в непредвидими посоки. Същината на новата 
парадигма е, че информацията при нея е су-
ровина, а не просто фактор, който оказва въз-
действие върху технологиите.4

 1 Сукиасян, Э. Р. (2004) Библиотечная професия. Кадры. 
Непрерывное образование: Сб. статей и докладов. М., 
ФАИР-ПРЕСС, с. 62.
 2 Библиотечная профессиология: Проблемы становления 
и развития: Сборник научных трудов. (1992) Санкт-Петер-
бург, ГИК.
 3 Харизанова, О. (2010) Библиотеките и мрежовото обще-
ство: Ефекти и трансформации. С., Унив. изд. Св. Климент 
Охридски, с. 17.
 4 Кастелс, М. (2004) Възходът на мрежовото общество. 
София, Лик, с. 82–83.
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Мястото на библиотеката в тази изключи-
телно нова и динамична информационна сре-
да, нейната мисия, визия, функции и задачи 
се видоизменят, но същността ѝ се запазва. 
Библиотеката събира, организира, съхранява 
и предоставя документи, работи със сурови-
ната информация, опитва се да овладее тази 
стихия, да създаде порядък, да въведе нов 
начин на  управление и адекватни критерии 
за оценка, за да може да произвежда реле-
вантни продукти и услуги, да удовлетворява 
потребности и да изпълнява исконната си ми-
сия да предава през поколенията нишката на 
човешката мисъл и постижения в усилията на 
човечеството за осъзнаване на мирозданието, 
в търсенето на хармония и устойчивост в раз-
витието на света. Библиотеките имат „пазарна 
ниша”, в която могат да се интегрират и тя е 
в предоставянето на електронни услуги, сти-
га да съумеят да се преборят с нарастващата 
конкуренция.5 Измеренията на тяхната ефек-
тивност търсят нови индикатори и стандарти, 
обвързани с широкото навлизане и незабав-
ното приложение на новите технологии. Нова-
та концепция за библиотекарите и библиоте-
ките поставя различни изисквания за новото 
съдържание на професионалното библиотечно 
знание, за множество умения за комуникация 
и подходи в общуването, за достъп и управле-
ние на знанието.6,7

Независимо от богатото насищане на библи-
отечното пространство с технически средства 
и компютърни конфигурации, от включването 
на библиотечните институции в мрежовото об-
щество на споделените ресурси и скоростния 
информационен обмен и комуникации, човеш-
кият фактор не само не е загубил своята во-
деща роля и участие като основен двигател за 
ефективност, а се явява безусловно необхо-
дим елемент в  процесите на трансформация, 
защото хората носят енергията на институци-
ите и осъществяват прогреса и промяната в 
тяхното съществуване.

Къде започва 
библиотечната професия днес?
В големия бум на нови модерни професио-

нални области има опасност библиотечната 
професия да бъде погълната или претопена в 
информационните аспекти и технократските 
подходи.8

Често обсъждаме „бъдещето на библио-
теките или библиотеките на бъдещето” (по 
сполучливата фраза на проф. Леонов, дала 

заглавието на интересна конференция в Уни-
БИТ, проведена през 2011 г.), но сравнително 
рядко и предимно фрагментарно разсъждава-
ме върху професията на библиотекаря, върху 
промените, които възникват по отношение на 
изискванията към професионализма и обли-
ка на професионалистите в съвременните и 
в бъдещите библиотеки. Модерната библио-
тека и библиотекарят с иновативно мислене, 
съвременни знания, умения и компетенции, 
които отговарят на технологичното равнище 
на развитие в даден момент, позволяват и съ-
действат за внедряването и използването на 
новите технологии в полза на осъществяване-
то на заложения в библиотечните институции 
потенциал за постигането на максималната им 
ефективност, са неразривно свързани.

Библиотеките на бъдещето в България оч-
акват и имат огромна потребност от своя биб-
лиотекар на бъдещето. Библиотекарите на ХХІ 
век имат нужда от сериозна и актуална образо-
вателна подготовка, която да бъде съобразена 
с тяхната адекватна реализация след завърш-
ването на учебното заведение. Съдържанието 
на учебните програми би следвало не само да 
отговаря на съвременните тенденции, водещи 
теми, идентифицирани нужди на практиката, 
но и да бъде изпреварващо по отношение на 
изграждането на технологични знания и уме-
ния, да възпитава иновативно мислещи хора с 
достатъчна увереност и компетентност в свои-
те възможности да променят практиката и да 
внедряват смело и настоятелно наученото в 
реалния живот. Скоростите на днешния ден 
скъсяват изключително много времето между 
направените научни открития и тяхното при-
ложение. Това налага безусловно съответ-
стващи изменения в образователната система. 
Степените на образователно-квалификацион-
на подготовка в образователната система 
следва да се обвързват с хоризонталните нива 
на структурата на библиотечните организа-

 5 Сукиасян, Э. Р. (2004) Библиотечная професия. Кадры. 
Непрерывное образование: Сб. статей и докладов. 
М.,ФАИР–ПРЕСС, с. 203.
 6 The new concept of a librarians and libraries : The Mission 
of Librarians is to Improve Society through Facilitating 
Knowledge Creation in Their Communities”. <http://www.
youtube.com/watch?v=6yHNBUYesVc -12.03.2012, 15.13 h.>
 7 Маринов, Р. Същност и нови концепции за управление 
на знанието. <http://ebox.nbu.bg/prob12/view_lesson.
php?id=246–27.03.2012, 13.26 h.>
 8 Сукиасян, Э. Р. (2004) Библиотечная професия. Кадры. 
Непрерывное образование: Сб. статей и докладов. М., 
ФАИР–ПРЕСС, с. 60.
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ции. Така се създават предпоставките не само 
за адекватна подготовка на специалисти, но 
се гарантира в по-голяма степен тяхната про-
фесионална реализация и създаването на кад-
ровия потенциал на библиотеките. Ефектив-
ността на обвързването на образованието с 
нуждите на практиката е отдавна установена 
в развитите страни и се е превърнала в ус-
пешна практика. Водещи фирми, които имат 
мощни отдели по развитие на човешките ре-
сурси работят активно с университетите и се 
конкурират в „наддаването” за най-добрите 
и талантливи студенти. Това звучи далечно 
и непостижимо за библиотечната професия 
в България. Най-малкото, защото в момента 
няма много за „наддаване”. Библиотеките не 
се възприемат от младите хора, засега,  като 
привлекателно и атрактивно място за тяхната 
професионална реализация. Старата матери-
ална база, застаряващият, в по-голямата си 
част дамски библиотечен персонал, недос-
татъчното техническо и технологично осигу-
ряване на библиотеките, ниският обществен 
статут и заплащане не могат да събудят енту-
сиазъм, а по-скоро разчитат на жертвоготов-
ност и себеотрицание. 

В развитите европейски страни днес се 
строят великолепни библиотеки, в които се 
влиза с удоволствие, независимо дали като чи-
тател или като библиотекар. Средата е удобно 
и функционално изградена и снабдена с най-
новите строителни, технологични и дизайнер-
ски материали и решения, реализирани са мо-
дерни възможности и идеи. Ето оттук започва 
изборът на професия – от впечатленията на 
потребителя за интериора, за качеството на 
една или друга услуга, от обмена на инфор-
мация и лични впечатления за възможностите 
в една или друга област на човешката дей-
ност, от посрещането и отношението на вече 
работещите в нея. Ако се съсредоточим върху 
библиотечния сектор, това означава, че отно-
шението към институцията и професията се 
формира от стъпването в библиотеката като 
читател, от вида на мястото, в което се озова-
ваш и начина, по който си посрещнат. Колкото 
повече библиотеки си обиколил – училищна, 
обществена, университетска, специална (в 
хода на възрастовите потребности), толкова 
по-богати са впечатленията ти. За днешното 
поколение възможностите на библиотеките са 
обвързани не само с това, което предлагат при 
посещение на място, в сградата на библиоте-
ката, но и с това доколко се предлага дистан-

ционен достъп, за да е възможно ползването 
на библиотечните ресурси и услуги от персо-
налния или домашния компютър. Безусловно 
впечатлява компетентността на библиотекаря 
по отношение на технологиите, информацията 
му за възможностите и приложенията на нета, 
показаните знания и информираност в диа-
лога с ползвателя, полезността на неговите 
съвети и консултации, самото му поведение, 
както и желанието да доведе до резултат тър-
сенето на ползвателя.

Проучването за готовността на български-
те библиотеки да се включат в информацион-
ното общество, в което е направен и анализ 
на структурата на библиотечния персонал, 
недвусмислено дава основания за тревожни 
и негативни изводи по отношение на образо-
вателната подготовка и наличието на компе-
тенции, адекватни на изискванията и потреб-
ностите на информационното общество.9 В 
последните три години чрез Програма „Глоб@
лни библиотеки – България” се извършва ма-
щабно обучение на персонала на обществени-
те библиотеки в направления, адекватни на 
една по-съвременна карта на компетенциите 
на библиотекаря.10 Тази форма на компенса-
торно обучение за преодоляване на пропастта 
между реалната липса на професионална ква-
лификация и нетърпящата вече отлагане по-
требност от подготвени специалисти, особено 
в ИКТ умения, в българските библиотеки, спо-
собни да ги превърнат в точки на достъп за 
информация и комуникация, е предприета и 
съобразена с възрастовата структура на биб-
лиотечния персонал в преобладаващата част 
на обществените библиотеки. Над 52% от ра-
ботещите в читалищните библиотеки са без 
библиотечна подготовка, а средната възраст 
е вече 50 години.11,12 За овладяването на тази 
сериозна и проблемна ситуация са предви-
дени и мерки в Закона за обществените биб-
лиотеки. (Обн. ДВ. Бр. 42 от 5 юни 2009 г.) 

 9 Харизанова, О. (2007) Българските библиотеки и инфор-
мационното общество. С., Унив. изд. Св. Климент Охрид-
ски.
 10 Програма ”Глоб@лни Библиотеки – България”. Обоб-
щени резултати от анкетното проучване на обществените 
библиотеки в България (юни–юли 2008). 
<http://www.glbulgaria.bg/upload/docs/Summary_Repport_
LNA_BG.pdf>.
 11 Пак там.
 12 Харизанова, О. (2007) Българските библиотеки и инфор-
мационното общество. С., Унив. изд. Св. Климент Охрид-
ски.
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ББИА предлага възможности за обучение за 
придобиване на ІІІ степен на професионална 
квалификация по професията „Библиотекар”, 
специалност „Библиотекознание” за хора със 
средно образование, които работят или искат 
да работят в библиотеки и следва да получат 
професионална квалификация „Библиотекар” 
до 7 години от влизането в сила на Закона 
за обществените библиотеки (Преходни и за-
ключителни разпоредби, т. 7). Обучението се 
провежда съгласно изискванията на Закона за 
професионалното образование и обучение и 
преминаването му ще даде възможност на биб-
лиотекари със средно образование да постиг-
нат образователните изисквания, заложени в 
Закона за обществените библиотеки (чл. 21, 
ал. 3; чл. 29, ал. 3; чл. 35, ал. 3; чл. 39, ал. 2).

Идентифицираният проблем, че осъщест-
вяването на процеса е недостатъчно активно 
и мащабно, има безспорно финансово изме-
рение, което в тези трудни времена на кри-
за може да бъде разбрано, но има и допълни-
телни аспекти. Те са свързани с отсъствието 
на съзнание за упражняването на професия 
– достатъчно трудна, сложна и отговорна, 
която трябва да бъде защитена със съответни-
те усилия и ниво на подготовката за нейното 
упражняване, с преодоляването на насадено-
то в годините убеждение, че в библиотеките 
може да работи всеки. Предвиденото участие 
на библиотекари практици от големите реги-
онални библиотеки като преподаватели също 
се сблъсква с дефицит на експерти, на екс-
пертиза, на педагогически умения и подготов-
ка. Анализът на тази дейност е изключително 
интересен, достатъчно значим и широкообхва-
тен, за да бъде обект на разглеждане в самос-

тоятелна статия или в по-голям материал. За 
настоящата статия ще направим само извода, 
че качеството на библиотечния труд се опре-
деля от „специалните знания”, които в усло-
вията на високотехнологичните стандарти на 
информационното общество не могат да бъдат 
получени от „опита”. Нивото на услугите, кои-
то библиотекарят е в състояние качествено да 
предостави определят уважението и оценка-
та на обществото за библиотечната професия, 
формират оценката на читателите, за които 
библиотеката съществува, т.е. нейния

Престиж
„Престижът в професията е показател за 

това как обществото измерва социалната цен-
ност и функционалната значимост на труда 

на професионалистите.”13 Професионализ-
мът намира изява в качествената работа, 
а за оценката на качеството се подбират 
критерии, които са съпоставими с темпо-
вете, показателите и характеристиките на 
общественото развитие. Престижът е отно-
шение на обществото към дадена профе-
сия, но то зависи от отношението на самите 
библиотекари към професията и се форми-
ра от отговорността към постигнатата чрез 
постоянно образование и поддържана чрез 
продължаващо обучение и самообразова-
ние професионална компетентност и ин-
формираност.

Всеизвестен факт е ниският статут на 
библиотечната професия в България. По 
различни поводи и инициативи се пишат 

писма, становища и декларации за това да се 
промени статуквото, да се признае висококва-
лифицираният труд на библиотекаря и да му 
се отреди по-достойно място. Сякаш очакваме 
всичко това да се подразбира и да се оцени 
в българското общество, подобно на високи-
те обществени позиции на библиотекарите в 
САЩ и Европа. Ситуацията е твърде различна. 
След 20 години остатъчно финансиране и не-
глижиране на библиотеките в България, липса 
на регламенти в законодателното простран-
ство на държавата, библиотечната професия 
си остава с константно нисък статут в обще-
ството, с обидно и неоправдано ниско запла-
щане на труда на библиотекаря. Вследствие 
на тази тотална забрава на библиотеките, 

 13 Сукиасян, Э. Р. (2004) Библиотечная професия. Кадры. 
Непрерывное образование: Сб. статей и докладов. М., 
ФАИР–ПРЕСС, с. 60.
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професията е трудно избираема от младите 
хора, липсва привлекателност и атрактивност, 
абсолютно неконкурентоспособна сред изгря-
ващите нови, непрекъснато търсени и споме-
навани в публичното пространство професии 
в областта на масовите комуникации, медии-
те, рекламата, технологиите, финансовите ин-
ституции и др.

Библиотекарят вече работи в силно конку-
рентна среда. Общественото признание не се 
печели лесно. За да го получи, библиотекарят 
трябва ежедневно да се доказва с качествено 
свършената работа. В контекста на информа-
ционното общество това предполага изключи-
телно добра подготовка в областта на новите 
технологии, намиращи все по-широко място в 
библиотеките. Познаването на наличните въз-
можности и съчетаването на информация за 
новостите и тенденциите осигурява правил-
но, целенасочено развитие на библиотечните 
продукти и услуги, които се разпознават като 
принос на библиотечната институция и влияят 
върху оценката ѝ. Иновативните идеи и мо-
дернизирането са императивни условия биб-
лиотеката да бъде забелязана, а библиотеч-
ната професия – оценена по-високо. Степента 
на съответствие на подготвените за ползвате-
лите продукти и услуги подпомага оценката за 
ефективността на институцията и влияе върху 
честотата на търсенето. 

Постоянно се сблъскваме с противоречия, 
изпълващи изявления, документи и медии. 
Непрекъснато звучат приоритети, цели и стра-
тегии, хармонични с европейските политики и 
документи, които издигат водещата роля на 
образованието, на културата, на иновациите, 
а в същото време борбата за модернизиране 
на българските библиотеки е тежка и нерав-
на битка; закриването на училищните биб-
лиотеки и крайното неглижиране на ролята 
на училищния библиотекар става на фона на 
програми за насърчаване на четенето и обра-
зователни стратегии за промяна на негатив-
ните резултати от авторитетната програма за 
международно оценяване на учениците PISA. 
Последователността е простичка: хората, т.е. 
обществото или гражданите трябва ясно да 
заявят нуждата от съвременни библиотеки – в 
училището, в университетите, в квартала и в 
професионалната среда. Библиотеки, удобни 
и приятни като среда, осигуряващи безгра-
ничен достъп до информация и възможности 
за съвременни комуникации, обслужвани от 
добре и модерно образован и компетентен 

библиотекар. Тогава правителството може и 
трябва да откликне чрез адекватна библио-
течна политика, засягаща и образованието, и 
институцията, и условията за работа на персо-
нала. Усилията категорично са в две посоки. 
Библиотечният персонал е длъжен да измер-
ва своя труд по съвременните показатели за 
библиотечна ефективност и да търси възмож-
ностите да инвестира в своето непрекъснато 
професионално образование и продължаваща 
квалификация. Това е залог за престиж в ус-
ловията на информационното общество.

Какво знае обществото 
за библиотечната професия? 
Какво ние, библиотекарите, успяхме да 

разкажем на хората за себе си? Дали доста-
тъчно информираме обществото и поясняваме 
възможностите на библиотечната професия? 

За да се представи библиотечната профе-
сия по привлекателен и атрактивен за обще-
ството начин, за да се привлече вниманието 
на младите хора и те да се насочат към нея, 
самите библиотекари трябва да обичат и ценят 
професията си и добре да я познават. Както 
пише Сукиасян – голям изследовател и раде-
тел за престижа на библиотечната професия: 
„Дотогава, докато библиотечната професия се 
разкрива по примитивната формула „раздава 
книги”, за престижа ще се наложи да забра-
вим.”14 Много впечатляват детайлите, върху 
които този изследовател и учен, посветил се 
на дълбокото изучаване на професията обръ-
ща внимание и аргументирано оценява значе-
нието им при възприемането на библиотекаря 
като професионалист. 

В многократните контакти с външната за 
библиотеките среда, от която зависят реше-
нията за тяхното бъдеще, постепенно се на-
лага усещането, че няма недобронамереност. 
Хората, съставляващи обществото, които зае-
мат едни или други постове и позиции, поня-
кога решаващи за библиотечната институция 
и професия, признават чистосърдечно, че НЕ 
ЗНАЯТ много от това, което се включва в съ-
временната мисия, визия, функции, приорите-
ти, задачи, цели, възможности на съвремен-
ните библиотеки, какви точно са пътищата за 
постигането на тези международни стандарти. 
Липсва капацитет и стратегия в професионал-

 14 Сукиасян, Э. Р. (2004) Библиотечная професия. Кадры. 
Непрерывное образование: Сб. статей и докладов. М., 
ФАИР–ПРЕСС, с. 60.
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ната общност, които да поемат мащабна за-
стъпническа кампания за модернизирането на 
българските библиотеки в информационното 
общество според неговите изисквания и при-
оритети.

Крайно време е не да правим и налагаме 
констатации, да формулираме лозунги и сил-
ни фрази, които ние много си харесваме, а да 
обясняваме неуморно, максимално широко и 
адекватно, да излагаме аргументи, да даваме 
примери, да прилагаме количествени и ка-
чествени показатели, които да доказват на-
шите твърдения за нарастващата роля на биб-
лиотеките в информационното общество. Има 
информация за добрата практика на развити-
те страни, която част от българската профе-
сионална общност добре познава, има яснота 
за правилата за ефективно въздействие върху 
държавната и местната политика, налице са 
характеристиките на общество, основано 
на информацията и знанието, които всъщ-
ност са сърцевината на хилядолетната библи-
отечна институция, устойчивостта ѝ, вложена 
в глинените плочки, в папирусите, в печатни-
те книги и електронните документи. Остава 
чрез образователната сфера и обучението в 
системата на продължаващата квалификация 
да се изгради критическата маса от библио-
течни професионалисти, способни да участват 
в ефективни застъпнически дейности из цяла-
та страна. Само чрез добрата професионална 
подготовка и самочувствие могат да се дадат 
аргументи и да се влияе върху държавната по-
литика, да се отговори на провокативните въ-
проси дали библиотеките имат бъдеще, дали 
мишката не изяжда книжката и други подоб-
ни твърдения, които святкат в нета, предиз-
викват емоции и възмущение или неизвестно 
защо злорадство. Не са достатъчни пълните с 
възклицания дитирамби и оди за възхвала на 
библиотеките и библиотекарите, защото обще-
ството е много по-прагматично, „техничарско” 
и, простете, някак по-сурово. Надмощието на 
библиотеките и библиотечната професия ще 
дадат безспорният професионализъм, неоспо-
римата компетентност и достойното поведение 
на библиотекар за потребителите, живеещи в 
информационното общество – много знаещи и 
можещи, много търсещи и взискателни.

За професионализма. 
Да работим по друг начин?
Казаното по-горе може да бъде само и 

единствено резултат на учене през целия жи-

вот. Най-хубавото в библиотечната професия 
е нуждата от постоянно професионално обу-
чение и надграждане. Впечатлението, че биб-
лиотечната работа е лека и без напрежение, в 
условията на информационното общество оп-
ределено не отговаря на истината. Библиотеч-
ната институция, която неотменно е свързана 
с движение на информация, предоставяне на 
знание, събиране и осигуряване на докумен-
ти, в динамичната среда на постоянен инфор-
мационен обмен, на постоянно променящо се 
и допълващо се знание, на разнообразие от 
документни формати, развиващи се системи, 
технологии и техника за опазване и съхраня-
ване е една много сложна и динамична орга-
низация. Библиотекарят на информационното 
общество създава ред, ориентири и стратегии 
за ефективен достъп, оценка и използване на 
източниците на информация, управлява зна-
нието. Или поне трябва да може тези сложни 
и трудни неща.

Библиотекарят има вече в ръцете си много 
по-мощни средства за търсене на релевантна 
информация, но и почти безгранични възмож-
ности за достъп до различни по вид, категория, 
език и предназначение източници и канали на 
информация. Мрежовото общество предоставя 
много по-широки хоризонти: от възможност-
ите на една библиотека чрез собствените ѝ 
фондове и колекции към много ресурси, често 
без значение на кого всъщност принадлежат. 
Разбира се, за да се възползва от тези безгра-
нични възможности, библиотекарят трябва да 
работи, учейки. Това е новият модел за работа 
на библиотекаря.

Обществената библиотека променя свое-
то предназначение и пренасочва вниманието 
си от читателите (тези, които идват в библи-
отеката) към жителите (тези, които живеят 
в населеното място). Във фокуса на нейното 
внимание е цялото население с неговите по-
требности, професионална и социална струк-
тура. Функциите на съвременната библиотека: 
обществената – център за общността, „третото 
място” след дома и офиса; университетската 
– инкубатор на иновативно мислещи и кон-
курентноспособни млади специалисти; учи-
лищната – медиатека и неотменна структура 
на училището с постоянно участие и принос 
в образователния процес, изискват не само 
обслужване на потребности, но тяхното про-
учване, идентифициране, прогнозиране, пре-
дизвикване. Затова се добавят изисквания за 
нови знания, умения, компетенции, които 
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да направят възможно изпълнението на на-
расналите отговорности на библиотекаря в 
общностите. 

Библиотеките реорганизират технологията 
и организацията на труда, съобразно прило-
жението на новите технологични средства и 
възможности. В новата структура се прераз-
пределят човешките ресурси според показани-
те трудови резултати, заявената образовател-
на подготовка и наличието на професионален 
опит. Често в българските библиотеки е про-
блем намирането на подходящи специалисти 
за новосъздадените или модернизираните 
освободени работни места.

Постоянно повишаване 
на квалификацията
Системата за продължаващо повишава-

не на квалификацията се изгражда в помощ 
на осигуряването на капацитет за модерни-
зирането на библиотеките, за поддържането 
на високо ниво на професионалните знания и 
умения, в крак със съвременното развитие, за 
информираност на професионалната общност 
за тенденциите, новостите, добрите практи-
ки и перспективите. Всяка уважаваща себе 
си библиотека, особено в условията на ин-
формационното общество, трябва да поддър-
жа програма за продължаваща квалификация 
на своя персонал. Всеки от служителите има 
пълно досие, с детайлно описание на неговата 
подготовка и трудов път до момента. В длъж-
ностната характеристика се посочват ясно и 
недвусмислено задълженията и отговорности-
те на съответния служител. За пълното съвпа-
дение на двете съвкупности, за ефективната 
и качествена работа е необходимо покрива-
нето на тези области, които са останали слабо 
или изобщо необхванати от образователните и 
квалификационните събития до момента чрез 
възможностите на продължаващата квалифи-
кация. Библиотеките сами могат да направят 
изводи в какво състояние са техните планове 
и реалното изпълнение на развитието на чо-
вешките ресурси. Плановете за организацион-
на промяна и преструктуриране задължително 
включват оптималното разпределение и пре-
разпределение на персонала, извеждането на 
компетентностите, които трябва да се осигу-
рят чрез допълнително наемане на служители, 
набелязването на капацитета, който може да 
се постигне и допълни чрез обучение в систе-
мата за повишаване на квалификацията. Уси-
лията на библиотечния мениджмънт в тази по-

сока кореспондират с наличието на условия за

Кариерното развитие 
на библиотечния персонал
По дефиниция кариерното развитие е пъ-

тят, който един специалист изминава в своята 
професионална изява, в рамките на своя тру-
дов живот. Кариерата описва заеманите длъж-
ности, възходящото или низходящо движение 
на заеманите позиции. Ведомствената разпо-
късаност на библиотечните мрежи в България 
възпрепятства създаването на стройна система 
в изграждането на професионален капацитет 
на библиотечния сектор с осигурени условия 
за кариерно развитие на кадрите. Отделните 
видове библиотеки функционират в различни 
сектори: училищните и университетските – в 
сферата на образованието; обществените – в 
сектора на културата, а специалните и науч-
ните са подчинени структури в институции към 
различни отраслови министерства. При такова 
многообразие от нормативни документи, които 
библиотеките са длъжни да спазват, постига-
нето на единни професионални стандарти за 
качество на труда са трудно достижими цели. 

Българска библиотечно-
информационна асоциация
Единствената структура, която обединява 

съсловието е професионалната организация 
на всички библиотечни и информационни спе-
циалисти – Българската библиотечно-инфор-
мационна асоциация (ББИА). В своите цели 
организацията включва: изработването и от-
стояването на позиции при осъществяването 
на националната библиотечна, информацион-
на и културна политика; работата по създава-
нето на съвременна нормативна база, отгова-
ряща на спецификата и нуждите на различните 
видове библиотеки;  работата по системното 
повишаване на професионалната квалифика-
ция и продължаващото образование на биб-
лиотечните и информационните специалисти; 
работата по разширяването на организацията 
и стабилизирането на нейната структура; ак-
тивната публична комуникация за издигане на 
професионалния и социалния статус на биб-
лиотечните специалисти за активно присъст-
вие на ББИА в българското обществено прос-
транство и за привличане на нови партньори 
и съмишленици от страната и от чужбина. В 
настоящия момент ББИА работи по проект за 
изграждане на капацитет на асоциацията и за 
количествено и качествено разширяване на 
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експертния състав на организацията.
По примера на Американската библиотеч-

на асоциация и други професионални орга-
низации единните стандарти за ниво на про-
фесионализъм в библиотечната професия в 
България могат да се възложат на ББИА. Раз-
работването на система за кариерно разви-
тие на библиотечните специалисти и профе-
сионални нива на компетентност следва да се 
осигурят тристранно: 
• регламентиране и финансово осигурява-

не на условията за кариерно развитие на 
библиотечния персонал чрез законодател-
ството на държавата във всички области, 
където се поддържат библиотеки; 

• осигуряване на бюджет, поддържащ сис-
тема за повишаване на професионалната 
квалификация и други необходими условия 

за кариерно развитие на персонала в сами-
те библиотеки, т.е. адекватен библиотечен 
мениджмънт; 
• система за сертифициране на профе-
сионални нива и категории, нормативно 
уредена и поверена на ББИА.

В заключение
В духа на новите концепции за управле-

ние на знанието се променя подходът към 
целите и резултатите в библиотечните дей-
ности: от достъп до знание към управление 
на знанието15, което сериозно рефлектира 
върху трансформациите на библиотечния 
персонал. Библиотечната професия е из-
правена пред сериозни изпитания и пре-
дизвикателства. По отношение на необхо-

димите условия за адекватното ѝ обществено 
позициониране ще завършим така, както за-
почна настоящата статия – с триумвират от 
водещи фактори: 
• адекватна държавна политика; 
• модерен библиотечен мениджмънт на чо-

вешките ресурси;
• силна професионална организация с прио-

ритети за изграждане на капацитет и авто-
ритет в гилдията и обществото.

Ключови думи: ББИА, библиотечна  
професия, информационно общество,  
продължаваща квалификация 

 15 Маринов, Р. Същност и нови концепции за управление 
на знанието. <http://ebox.nbu.bg/prob12/view_lesson.
php?id=246–27.03.2012, 13.26 h.>

Румяна Василева / r_vassileva@abv.bg
ЦСБ

В продължение на две години и половина 
бившият Център за научно-техническа инфор-
мация (ЦНТИ) при Селскостопанска академия 
съществуваше под странното и неясно наиме-
нование „Институт за информационно осигу-

ряване на системата”, приравнен към научни-
те институти в академията, въпреки че няма 
научни работници, няма научна дейност, няма 
научен съвет. „Институтът” всъщност е библи-
отека – отдавна няма центрове за информа-
ция, а информацията (в книжен и в електро-
нен вид) е в библиотеките. Те са структурите, 
които я издирват, набавят, обработват, орга-
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низират и предоставят във формат, удобен за 
ползване чрез електронните си каталози и Ин-
тернет. Бъдещето на библиотеките е в изграж-
дането на мрежи и предоставянето на достъп 
до ресурси. Така е навсякъде по света.

Като „институт” от звеното се изискваше да 
има собствени приходи, и то доста солидни. 
Никъде по света, а и в България, не се очаква 
библиотеките да се самоиздържат, въпреки че 
голяма част от разходите си могат да покри-
ват чрез спонсорство и проектно финансира-
не. Тяхната мисия е да съхраняват културно-
то наследство и да разпространяват научните 
знания. Как го правят? Като обработват ин-
формацията и я привеждат във вид, удобен за 
ползване от крайните потребители. Такава е и 
мисията на бившия вече „Институт за инфор-
мационно осигуряване на системата”, който е 
най-голямата аграрна библиотека у нас и най-
точното му наименование е „Централна сел-
скостопанска библиотека”!

Особеностите на прехода
Има нещо сбъркано в нашия модел на пре-

хода. В нормалния свят, за да създадеш ин-
ститут, трябва да си посветил живота си на 
това. Там единственият начин да се създаде 
институт заради волята на един човек, е този 
човек да е осигурил средствата за създаване-
то му. При нас, обаче, поради особеностите 
на прехода, хората с власт все още считат, че 
всичко им е позволено и че не са длъжни да се 
съобразяват с никого, освен със собствените 
си интереси.

Повечето проблеми на прехода идват от 
назначаването на некомпетентни хора на ръ-
ководни позиции. Това важи и за библиоте-
ките, особено за специалните. В условията 

на криза тяхната роля е още по-значима, тъй 
като те осигуряват информацията и знанията, 
необходими за излизане от кризата. Страни-
те с развити икономики отдавна са разбрали 
това. Те влагат огромни средства в библио-
течно-информационното обслужване, за да 
се възползват в максимална степен от новите 
възможности, които то предоставя. У нас зна-
чението на информацията и ролята на биб-
лиотеките като че ли все още се подценяват. 
Повечето хора не разбират, че в това е наше-
то спасение. Все още се прави наука, без да 
се ползват всички възможности за достъп до 
научна информация. Информацията е важна и 
за бизнеса, и за образованието. Именно об-
разованието, науката и бизнесът могат да ни 
изкарат от кризата.

Централна селскостопанска 
библиотека
Централна селскостопанска библиотека 

(ЦСБ) е основана през 1962 г. и вече 50 го-
дини обслужва с информация целия аграрен 
сектор. Отдавна бившият ЦНТИ трябваше да 
приеме наименованието „Централна селско-
стопанска библиотека”, включвайки в структу-
рата си и справочно-информационния отдел, 
наричан доскоро „НТИ” (научно-техническа 
информация). Вместо това библиотечно-ин-
формационната дейност постепенно се сви, 
докато се стигна до изчезването на понятие-
то „Централна селскостопанска библиотека” и 
закриването на Института за информационно 
осигуряване на системата. Причината за това е 
назначаването на директори, които не само че 
не са компетентни по отношение на библиотеч-
но-информационните дейности, но и не са съп-
ричастни към бъдещото развитие на библиоте-

ката. Тъй като не разбират смисъла 
на новите ѝ функции и не оценяват 
огромното ѝ значение за съвремен-
ното общество, те не желаят да са 
директори на „библиотека”, а искат 
да ръководят „институт”.

През 80-те години на миналия 
век, като една от големите научни 
библиотеки в страната, ЦСБ включ-
ваше в състава си 50-тина души, 
разпределени в два отдела и чети-
ри сектора. Постепенно персоналът 
намаля до 13–14 души, което е не-
достатъчно за изпълнение на всички 
съвременни дейности и услуги, за-
ложени в двата проекта за изграж-
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дане на мрежа за 
обмен на информа-
ция между четири-
те големи аграрни 
библиотеки в стра-
ната – Централна-
та селскостопанска 
библиотека и биб-
лиотеките на Аграр-
ния университет в 
Пловдив, Тракий-
ския университет в 
Стара Загора и Ле-
сотехническия уни-

верситет в София.
Проектите, финансирани от Фонд „Науч-

ни изследвания”, са най-значимата стъпка за 
осъвременяване на информационното обслуж-
ване в аграрния сектор. В резултат на тези 
проекти, с помощта на софтуерните решения 
на СофтЛиб и техническата подкрепа на При-
маСофт, ресурсите на четирите библиотеки 
са обединени и са представени в Интернет. 
Това улеснява достъпа до тях на всички по-
требители на аграрна информация в страната. 
Предстои изграждането на цитатен указател и 
обединен научен архив на учените в аграр-
ната област, като възможностите за търсене 
на специализирана информация непрекъснато 
ще се усъвършенстват.

Осъвременяването на библиотечното об-
служване би трябвало да стане основен при-
оритет на звеното. Вместо това, през послед-
ните две години дейностите по проектите 
постоянно се омаловажаваха и потискаха, като 
накрая се стигна до изчезването на информа-
ционния портал www.agrobiblioteki.eu, чрез 
който се осъществяваше достъпа до обедине-
ните ресурси на аграрните библиотеки. Така 
се губи смисълът на двата проекта, в които са 
вложени немалко средства както от фонд „На-
учни изследвания”, така и съфинансиране от 
четирите организации на консорциума НАНИ-
КО (Национален аграрен научноинформацио-
нен комплекс).

Благодарение на предприетите активни 
действия от наша страна, все пак успяхме да 
спасим това, което е останало от ЦСБ – отдел 
„Информационно осигуряване”, който заедно 
с отдел „Специализирана научна периодика” 
преминава в състава на Института по аграр-
на икономика при Селскостопанска академия. 
Това, обаче, е временно решение, тъй като 
не е подходящо сливането на библиотечно-

информационното звено с научния институт, 
който е със съвсем различен предмет на дей-
ност. Въпреки че целта е да се намали адми-
нистративният персонал, в случая не е взета 
предвид спецификата на дейността.

Самата структурна реформа се провежда 
прибързано и необмислено, без комисия от 
експерти, които да преценят всички рискове 
и възможни последствия и да вземат най-раз-
умното решение. Въпреки всичко се надява-
ме нещата да си дойдат на мястото, като се 
вземе предвид нашето предложение Централ-
на селскостопанска библиотека да се обособи 
като самостоятелна структура в системата на 
Селскостопанска академия или към Минис-
терството на земеделието и храните, тъй като 
дейността ѝ е на национално равнище. Тя има 
потенциала да се изгради като съвременен 
информационен център, допринасящ за по-
доброто бъдеще на българското земеделие и 
за по-добрия живот на българите. 

С поглед към бъдещето
Това, което се случва сега, е една от осо-

беностите на прехода. Наистина, този преход 
като че ли се проточи много дълго, но рано 
или късно нещата ще се променят – такива са 
природните закони. Важното е да осъзнаем на-
време собствените си нагласи по отношение на 
тези процеси, да си изясним посоката, в която 
искаме да се движим и да бъдем активни – от 
нас зависи!

Какво е необходимо, за да вървим напред? 
Професионализъм, отговорно отношение към 
работата, непримиримост с некомпетентност-
та. Така ще осигурим условия за оползотво-
ряване на най-ценния ресурс, с който разпо-
лагаме – нашите умения, знания и опит. Да си 
пожелаем успех!

Ключови думи: НАНИКО, научни библиоте-
ки, Централна селскостопанска библиотека
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Радка Иванова / kniga50@abv.bg
Библиотека при НЧ „Васил Йорданов – 1942” –  

с. Нова Черна

Читалищната библиотека в село Нова Чер-
на, област Силистра, е създадена през 1942 
г. от родолюбиви местни и преселени от село 
Черна, Румъния българи. През 1972 г. библио-
теката се премества в голямата, просторна чи-
талищна сграда, а днес разполага със Заемна 
и Читалня с интернет зала и притежава повече 
от 13 000 библиотечни единици. Библиотеката 
се посещава от читатели от различни възрас-
тови групи, образование, пол, етнос. Тук те 
намират отговор на своите въпроси от стра-
ниците на книгите, енциклопедиите, справоч-
ната литература или от Интернет. Моята цел 
като библиотекар е да привлека повече чита-
тели като отделя специално внимание на въз-
растните. Опитвах се да си отговоря на въпро-
сите: Какво искат да видят те в библиотеката? 
Какво ще търсят за четене? Какво знаят за 
книжовното богатство на нашата библиотека? 
Какви са нашите възможности да направим 
библиотеката по-приветлива, по-интересна, 
по-дружелюбна и отговаряща на читателските 
потребности? Как да използваме уменията и 
възможностите на доброволците, за да научат 
читателите какво има в библиотеката? 

Започнах работата си с доброволци по от-
делен проблем или по повод на конкретно съ-
битие. Тук възможностите са неограничени – 

от почистването на района около читалището, 
в което се помещава библиотеката, до анга-
жирането на читателите за участие в библи-
отечни мероприятия. Исках да включа и тези, 
които не са сред честите ползватели на библи-
отеката – хора от различни етнически групи, 
инвалиди, пенсионери и младежи. 

Една от целите ми беше да подобря и обо-
гатя краеведската дейност в библиотеката. 
Да насърча събирането, съхраняването и пре-
доставянето за ползване на книги, периодич-
ни издания и други носители на информация 
с краеведски характер за Нова Черна. Тази 
дейност формира трайно отношение към ху-
дожествената култура, като представи пред 
обществото фолклорното богатство на нашия 
роден край, чрез издаване на поредица от 
сборници на местни краеведи и литератори, 
обединяващи издирени и необнародвани ма-
териали. Преразказването на стари приказки, 
броилки, залъгалки, римушки стимулира и де-
цата, които прекарват ваканциите си на село, 
да извършват събирателска дейност за съхра-
няване на родния словесен и игрови детски 
фолклор. 

В един мразовит, януарски ден в библио-
теката влезе местната писателка Стоянка Па-
влова, която по професия е учител и от ня-
колко години издирва и събира фолклорни 
текстове, включващи автентичен словесен и 
песенен фолклор, диалектни думи, описание 
на бита и културата на черненеца, неговата 
родова памет и други материали, необходими 
за  допълване историята на Нова Черна. Тя 
дойде с идеята да обходим възрастните хора 
в селото и да съберем информация от близки-
те на загиналите във войните, за да напише 
книга за тях. Идеите ни съвпаднаха, тъй като 
чрез тази дейност щях да привлека за читате-
ли на библиотеката хора, които рядко излизат 
от дома си. 

Предварително изработих листовка, която 
съдържаше информация за книгите, написани 
от местните автори Стоянка Павлова и Пеньо 
Владимиров. Така писателката стана доброво-

Работата на доброволците  
в читалищната библиотека  
на село Нова Черна
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лец към библиотеката и заедно тръгнахме по 
домовете на новочерненци. Вървейки по ули-
ците и срещайки хората, ние им раздавахме от 
нашите листовки:

УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ НА КНИГАТА,

В ЧИТАЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА НА СЕЛО НОВА ЧЕРНА МОЖЕ ДА 
НАМЕРИТЕ КНИГИ, НАПИСАНИ ОТ НОВОЧЕРНЕНСКИТЕ ПИСАТЕЛИ:

ПЕНЬО ВЛАДИМИРОВ

	„ИСТОРИЯ НА ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, СЕЛО НОВА 
ЧЕРНА, ОБЩИНА ТУТРАКАН (1899–1999)”

	„НОВА ЧЕРНА – ПЕРЛАТА НА КРАЙДУНАВСКА ЗЛАТНА 
ДОБРУДЖА”

	„ОТ ОСАННА ДО РАЗПНИ ГО”
	„КМЕТЪТ – ВЛАСТЕЛИН ИЛИ СЛУГА НА НАРОДА”
	„ОБИЧАМ ТЕ, МОЙ РОДЕН КРАЙ”

СТОЯНКА ПАВЛОВА

	„ОРИСИЯ”
	„АВСТРАЛИЙСКА ПРИКАЗКА”

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Работата на терен беше 
интересна и за двете ни. 
Някои хора интервюирах-
ме на място, защото бяха 
много възрастни, други 
поканихме да дойдат в 
библиотеката. Срещите ни 
бяха лични и невероятни, 
а разказите им – вълну-
ващи. Разговорите пре-
минаваха в спомени за 
техните близки и книгите, 
написани от наши местни 
писатели. Разказвахме им 
как в книгата „Орисия” на 
Стоянка Павлова са опи-
сани случки от живота на 
черненци, преселени от с. 
Черна – Румъния в днешна Нова Черна, а в 
книгата на Пеньо Владимиров „Нова Черна – 
перлата на крайдунавска златна Добруджа” е 
разказана историята на селото ни. Направи-
хме срещи и в пенсионерския клуб, където се 
събират хора от различни етноси, възрасти и 
професии. Все още събраният словесен мате-
риал не е отпечатан в книга, само някои мате-
риали са поместени в общински и регионални 
вестници. Сборникът ще е предназначен за 
широк кръг читатели. Това ще бъде полезно 
помагало за учители и ученици, историци, ли-
тератори, фолклористи, краеведи, както и ин-

тересно четиво за всички, които искат да се 
докоснат до миналото на Нова Черна и да го 
съхранят за бъдещето.

За наша изненада в библиотеката дойдоха 
жители на селото, които 
не са идвали въобще или 
са били читатели преди 
много години. След про-
ведените общо 82 срещи с 
хората (на възраст между 
60 и 80 години) по домо-
вете, библиотеката беше 
посетена от 52 души, а 17 
от тях станаха наши чита-
тели. Оказа се, че техни-
те интереси са насочени 
към литература, написа-
на от местните писатели 
и книги за бита и дома. 
На някои предложихме 
да разгледат снимков ма-
териал за дейността на 
библиотеката. Работата с 

хората „от врата на врата” за мен е един изпи-
тан метод, който прилагам от много години и 
винаги дава добри резултати.

Доброволците успяха да превърнат библи-
отеката в притегателно информационно и кул-
турно средище в селото ни. За наша радост 
през лятото в Нова Черна се събират деца от 
различни краища на страната, за да прека-
рат ваканцията при баба и дядо. В добровол-
чеството включих и тях. Те имаха за задача 
да посетят домовете на своите баби и техни-
те съседи и да им прочетат по един разказ, 
написан от нашите местни писатели. Носеха 
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им предварително поръчани книги и ги връ-
щаха в определния срок. Малките доброволци 
информираха своите приятели и познати за 
дейностите на библиотеката и ги канеха да я 
посетят. Това подпомогна изключително мно-
го работата на библиотекаря, защото дойдо-
ха много нови читатели деца. Те изработиха 
препоръчителни списъци с литература, коя-
то трябва да прочетат през летния период по 
класове, като влязоха в ролите на редактори и 
оформители и ги отпечатахме в библиотеката. 
По време на срещите ни с доброволците раз-
казвах по една интересна история за работата 
на библиотеката. 

Имаме доброволци от ромски произход – 
майка и дъщеря, които се включиха в хиги-
енизирането на библиотеката. Едната от тях 
вече няколко месеца работи като хигиенист 
по програма в читалището. Те също за пър-
ви път посетиха библиотеката, а сега едната 
от тях е редовен читател. Други доброволци 
бяха студентите, които помагаха на възраст-

ните потребители да се справят с 
намирането на необходимата ин-
формация от Интернет. По тяхна 
идея в момента се разработва ин-
тернет страница на библиотека-
та. Строителни работници помог-
наха значително за подобряване 
облика на библиотеката. С тяхна 
помощ беше подменена дограма-
та в Читалнята, постави се нова 
подова теракотена настилка в 
Читалнята и част от Заемната.  

Организирахме различни 
културно-масови прояви: лите-
ратурни четения, рецитации на 
детски стихове, драматизации 
на приказки, а прожекцията на 
филми стана седмична проява. В 

края на лятната ваканция направихме лите-
ратурния спектакъл „Едно лято в библиотека-
та”, в който участваха доброволците и техните 
близки. За техния труд, читалищното насто-
ятелство им връчи грамоти. Със събраните 
средства децата доброволци посетиха Детския 
отдел на библиотеката в Тутракан, запознаха 
се с дейност му и разгледаха забележително-
стите на града. Дейността на доброволците 
беше подробно отразена в общинския вестник 
„Тутракански глас” и на страницата на чита-
лището в социалната мрежа Фейсбук. 

Поддържането на контакти с доброволците 
е много важен елемент от работата на библио-
текаря. На тези, които живеят в друго населе-
но място и нямат възможност да продължат да 
работят за нас, предоставяме възможност да 
участват в празници на общността: празника 
на селото, приказен карнавал и др. Наличие-
то на доброволци в подкрепа на библиотеката 
е ключ към постигане на по-добри резултати 

в дейността ѝ. Те могат да съдействат 
за създаване на връзки между хората. 
И най-важното, доброволците създа-
ват положителна среда за развитие на 
библиотеката като единствен инфор-
мационен център, с което я превръщат 
в най-привлекателното място за общ-
ността в едно населено място.

Ключови думи: доброволци,  
краеведска дейност, Народно читали-
ще „Васил Йорданов – 1942” – с. Нова 
Черна, обл. Силистра, читалищни 
библиотеки
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Христина Кръстева / hrisi64@abv.bg
Библиотека при НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1924” –  

Криводол

Библиотеката при Народно читалище „Ни-
кола Й. Вапцаров – 1924” в Криводол е ин-
ституцията, задоволяваща информационните, 
културните и образователните потребности 
на общността. От самото си създаване това е 
мястото, където всеки може да продължи да 
се обучава през целия си живот и което по-
мага при развитието на знанията и уменията 
на потребителите, независимо от тяхната въз-
раст. Усилията, които полагаме, са в посока 
максимално да развиваме уменията на подра-
стващите да общуват, защото само така човек 
може да се приобщи към гражданското обще-
ство и към все по-сложните изисквания на 
различните социални и професионални групи. 
Читалищната библиотека е разположена на 
площ от 500 кв. м, с обособени Заемна за сво-
боден достъп на читателите, Читалня, Библио-
течен информационен център, Детски отдел с 
кът за отдих и забавление, Картинна галерия 
и Зала за мероприятия. Добрата материална 
база е важна предпоставка за нормално про-
тичане на работата за осъществяване целите 
на библиотечния екип.

Дългият преходен период във всички сфери 
на обществения и икономически живот за нас е 
предизвикателство. От една страна, да успеем 
да задържим постигнатото ниво и качество на 
работа, от друга – да намерим ресурс и стимул 

да разширим обхвата на дейности и инициати-
ви. Библиотечният екип със задоволство рабо-
ти за и с изключително широк кръг, различни 
по възраст, социален статус, принадлежност и 
интереси, представители на общността. Това 
е колкото трудно, толкова благодарно. Дина-
миката на времето, в което живеем, изисква 
от нас, библиотечните специалисти, знания и 
умения, прагматизъм и усет  за управление и 
работа в една сложна система, по наследени 
в годините вътрешни правила. В началото на 
90-те години, за да оцелеем, от изключител-
но важно значение за нас бе да усетим пулса 
на времето и да поемем във вярна посока. На 
първо място тук поставяме човешкия фактор.

Опирайки се на демографската характери-
стика, резултатите са тревожни –застаряващо 
население, ниска раждаемост и висока безра-
ботица, която от своя страна води до преме-
стването на хората в трудоспособна възраст 
в други населени места. Човешкият ресурс, с 
който разполагаме и за който трябва да ра-
ботим и привлечем за читатели, се формира 
в две групи – деца и ученици, и възрастни 
между 40 и 75 години. Логично е да се зададе 
въпросът – къде сме поставили читателската 
група в диапазона 20–40-годишни. Имаме чи-
татели и от тази група, но за съжаление те не 
са доминиращата група, както ни се иска. 

Градът ни е малък, има две детски гради-
ни и СОУ и единственото място, където под-
растващите могат да развиват творческите си 
заложби и да се занимават с интересни за тях 
неща, е библиотеката. Учениците имат нужда 
от организиране на свободното им време със 
запълване с интересни и полезни за личност-
ното им развитие мероприятия. Заетостта им в 
училище се ограничава до голяма степен само 
в участието им в учебните занятия. Затова 
заедно с училищното ръководство и ръковод-
ствата на детските градини работим в екип с 
ясно разчетени цели и задачи. За ръководите-
ли на клубните дейности на създадената към 
читалищната библиотеката творческа рабо-
тилница, сме приобщили учители от СОУ „Св. 
св. Кирил и Методий” и заедно с библиотечния 

Читалищната библиотека  
в Криводол – място за учене 
през целия живот
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екип и читалищното ръководство осъществя-
ваме културно-масовата дейност в ателиета-
та и кръжоците по интереси. Библиотеката е 
място, където може да се запълни празното 
пространство, като предоставим достатъчна 
възможност за изява и развитие – има жела-
ещи, знаещи и можещи ученици. През 2006 г. 
открихме Творческата артистична Вапцаро-
ва работилница. Дейността продължава, като 
участниците в клубните дейности подхождат с 
голяма отговорност при изпълнение на възло-
жените организационни задачи.

Наличието на технически средства и обо-
рудване – компютри, скенер, принтер, DVD, 
телевизионен приемник, кабелна телевизия и 
Интернет, ни дават възможност за пълноценно 
провеждане на всички инициативи.

Детският отдел е оборудван със стелажи, 
които са саморъчно боядисани в топлите цве-
тове на дъгата – това създава уют и привет-
ливост за децата. В обособения кът за отдих 
и забавления за децата има занимателни игри 
– мозайки, пъзели, конструктори, много плю-
шени играчки – герои от любими детски при-
казки и филми. Децата се забавляват – четат, 
рисуват и играят. Онагледяването с плакати 
на детския отдел внася допълнително колорит 
в обстановката – живописно и занимателно са 
изобразени картата на Европейския съюз, аз-
бука, числа и цветове. Подреждането е тема-
тично – с възпитателна и развлекателна цел. 

Сформирането на екипа от специалисти се 
основава на дългогодишната работа на библи-
отеката с учители и доброволци и доказаните 
им способности при реализиране на съвместни 
мероприятия. От голямо значение е мотиваци-
ята и удоволствието на  учениците да рабо-
тят с тези преподаватели – налице е доверие 

и взаимно уважение, изключително важни 
за постигането на положителни резултати и 
устойчивост. Целта, която сме си поставили, 
е да помогнем за формиране и развитие уме-
нията на учениците за пълноценна житейска 
дейност чрез изграждане на комуникативна 
способност за възприемане и използване на 
мисли, идеи, стилове; развитие на способно-
сти за сътрудничество и групова дейност. С 
децата провеждаме занимания два пъти сед-
мично в библиотеката – във вторник и петък. 
Дейността се осъществява в три направления:

Ателие „Приказки, 
театър и художествено слово”
В тази група децата могат, както да слу-

шат приказки, да им се прожектира филмов 
материал, да четат и разказват приказки, така 
и чрез тренингови упражнения под формата 
на символическа ролева игра по сюжети от 
приказния свят, да влизат в творческо взаи-
модействие с другите деца в групата. Те при-
добиват познавателна активност, креативност 
и усвояват различни социални роли, придоби-
ват умения за свободно общуване. 

Чрез театралната игра се развиват въобра-
жението и мисленето, групата се сплотява и се 
тушират конфликти. Усвояването на умения за 
влизане в различни житейски роли и ситуации 
има за цел да развие отношение към създа-
ването на лично творчество, както и да под-
крепи специфичните заложби на всяко дете. 
И най-важното – създаваме у тях ораторски 
умения, изразително четене, пресъздаване 
на образи, драматизации и др. Ръководители 
са Надя Петкова и Калинка Митова – начални 
учители в СОУ и главният библиотекар.

Ателие „Краезнание”
Основната ни цел е запознаване с култур-

но-историческите и природните за-
бележителности на Ботунския край. 
Историческият музей, разположен  в 
читалището, съдържа експонати от І 
хил. пр. Христа и материални остан-
ки, намерени при разкопки на древни 
селища от двете етнокултури – Кул-
тура Градешница и Култура Криво-
дол. Етнографската сбирка в музея 
представя предмети и облекла от 
бита на хората, живеещи по нашите 
земи до средата на ХХ век. Главният 
библиотекар отговаря за историче-
ския музей и това допълнително уле-
снява работата на клуба. Организи-
раме екскурзии с познавателна цел 
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до исторически и археологически местности, 
и то не само на територията на Криводолска 
община. Последната екскурзия беше до град 
Видин с посещение на крепостта Бабини Ви-
дини кули. Пряката ангажираност на децата и 
учениците спомага по естествен и непринуден 
начин да опознаят тези забележителности. 
Това до голяма степен улеснява задачата ни 
да опазим и съхраним родното културно-исто-
рическо наследство и местния фолклор, за да 
се предава от поколение на поколение. През 
годините на съществуване клубът извършва 
активна събирателска дейност – разполагаме 
с достатъчно автентични източници – песни, 
легенди и предания за издаване на сборник 
„Словесно-певчески фолклор от Ботунския 
край”. Традиция е участниците в клуба да се 
включват с презентации в провежданите кра-
еведски конференции от Регионална библио-
тека „Христо Ботев” – Враца. На четвъртата 
регионална конференция „Манастирите във 
Врачанско” се представихме с презентация 
„Градешкия манастир през вековете”.

Ателие за изобразително 
и приложно изкуство „Млад художник”
Дейността не се изразява само в рисува-

не по теми, участие в конкурси, изложби и за 
развлечение. Децата изработват сурвачки, 
мартеници, участват в изработването на декор 
и реквизит за детските пиеси и утра. В плана 
за работа е включено посещение на изложби, 
тематични уроци и запознаване с известни 
български и чужди художници. Занятията се 
провеждат в ОДЗ „Славейче” – подготвител-
ни групи за 5 и 6-годишни, и в Картинната 
галерия, която се помещава в библиотеката. 
Допирът до истинското, професионално из-
куство създава по-добра атмосфера за рабо-

та. По инициатива на децата тази година се 
сформира театрална група – любимите детски 
приказни герои оживяват, пресъздадени из-
ключително емоционално от малките артисти. 
Доброто разбиране, синхрон и единомислие с 
ръководствата на ОДЗ „Славейче” в лицето на 
директора Лилия Кирилова, и на СОУ „Св. св. 
Кирил и Методий” с директор Костадин Богда-
нов, води до постигане на изключително до-
бри резултати. Практика стана библиотеката 
да е домакин на провеждането на семинари на 
местно и регионално ниво по проблематики на 
предучилищното възпитание и т. н.

Децата потребители носят в себе си мно-
го идеи, емоционални и искрени, те са нашия 
коректив. За обратна връзка правим анкети 
и след обобщение и анализ се информираме 
какви са нуждите, коя е предпочитаната фор-
ма за работа, как да подхождаме при подна-
сяне на информация, за да достигне и да бъде 
възприета от читателите деца. Подготвянето 
на мултимедийните презентации се оказва 
една от най-предпочитаните форми от децата 
и учениците. С ентусиазъм работим с децата 
– те имат огромно желание и творчески спо-
собности, с много жар и енергия се включват 
в провежданите от читалището мероприятия. 
Те са редовни посетители на библиотеката, 
участват активно при формиране на идеите, 
залегнали в образователната и културната 
програма. За осъществяването на пълноценна 
работа на ателиетата привличаме спонсори и 
получаваме подкрепата на Читалищното на-
стоятелство, местната власт и общността.

За ученето през целия живот 
на хората от „третата възраст”
Като библиотечни специалисти полагаме 

специални грижи за тази категория читатели. 
Мисията на библиотеката е инфор-
мационна осигуреност на читатели-
те, за да се обучават и самообразо-
ват. Налице е достатъчен ресурс в 
електронен вид и на традиционни 
носители на информация. В библи-
отеката се осъществяват различни 
инициативи с образователен ха-
рактер. На основата на традицион-
ните форми на работа следваме 
позитивна, новаторска посока като 
цяло. Задачата е читателят да бъде 
обслужен и да получи информаци-
ята, която търси, на всяка цена.

През май 2011 г. библиотеката 
стана част от Програма „Глоб@лни 
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библиотеки – България”. Открит е модерно 
оборудван БИЦ с 6 компютри за потребители 
и безплатен интернет достъп. За периода но-
ември 2011 – януари 2012 проведохме 3 обу-
чения по начална компютърна грамотност. 
С много емоция и желание да се обучават, 
възрастните хора застават пред компютрите 
и стъпка по стъпка плахо преминават напред 
– към следващото предизвикателство. Вълну-
ват се и се радват точно като малките деца и 
са удовлетворени от постигнатото. 

Важен фактор за привличането на читате-
ли са масовите начинания в библиотеката. В 
обособената зала за мероприятия, в центъра 
на Картинната галерия, която е част от библи-
отеката, при провеждане на мероприятия се 
създава приятна, творческа атмосфера. Обо-
рудвана е с пиано, телевизионен приемник, 
видео, DVD и мултимедия. Представянето на 
мултимедийните презентации е предпочитана 
форма и от по-възрастните читатели. Разно-
образяването на дейностите допринася за ак-
тивното включване на потребителите в про-
вежданите инициативи на библиотеката. 

Въвеждането на съвременните информа-
ционни технологии и автоматизацията на  биб-
лиотечните дейности (от 2005 г. работим с 6 
модула на програмен продукт Автоматизирана 
библиотека на фирма „РС–ТМ” ООД) е изклю-
чително важно за технологичното обновление 
и превръщането на библиотеката в модерен, 
отговарящ на съвременните условия информа-
ционен център. Активно се променя обликът 
на библиотечните колекции. Наред с книгите 
се набавят бази данни на електронни носите-
ли. Предоставят се информационни бази дан-
ни на магнитни носители. Най-важното – спес-
тяваме време при търсенето на информация и 

обслужването на читателите. Читателите по-
лучават начални умения за работа с компютър 
и библиографски бази данни.

Добрият мениджмънт по отношение на чо-
вешкия ресурс, както и външните ни сътруд-
ници и доброволци, са ключови за ефектив-
ната работа на библиотеката. Добри наши 
партньори са Читалищното настоятелство, Ре-
гионалната библиотека „Христо Ботев” – Вра-
ца, Националната библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий”, Българската библиотечно-информа-
ционна асоциация, а също и местният бизнес. 
Ние оценяваме високо подкрепата на всички 
организации, институции, донорски програми, 
фондове и НПО, доброволци, които подпомог-
наха реализирането на голяма част от основ-
ните дейности. 

Работата ни с граждани и потребители не 
е самоцел. Ние, библиотечните специалисти, 
на основата на традициите пазим уникалната 
същност на библиотеката на духовно огнище 
на българщината. С внедряването на инфор-
мационните технологии и нов подход пре-
връщаме библиотеката във важен субект при 
задоволяване на информационните и социо-
културните потребности на местната общност. 
Библиотечният екип следва неписаното пра-
вило „Читателят трябва да получи информа-
ция на всяка цена и да си излезе удовлетво-
рен”.       

В това се крие магията на успеха – наша-
та библиотека е с модерна, съвременна визия, 
където гражданите и читателите не само могат 
да получат информация, да се отпуснат сред 
живописните творби на картинната галерия, 
и най-вече, това е място за учене през це-
лия живот. На основата на мъдростта, опита 
и новаторството тя е притегателен съвреме-

нен културен център за комуникация, 
информация и непрестанно развитие. 
Библиотеката ще остане средата, коя-
то обучава, възпитава и развива, из-
пълва със съдържание живота на чи-
тателите още от най-ранна възраст и 
спомага за тяхното интегриране в об-
ществото, при това със самочувствие 
на творци и личности!

Ключови думи: автоматизация на 
библиотечните дейности, краеведска 
дейност, Народно читалище  
„Никола Й. Вапцаров – 1924” –  
Криводол, обл. Враца, работа с деца, 
читалищни библиотеки 
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Мариета Главчовска / biblioteka_zora@abv.bg
Библиотека „Зора” – Сливен

Отскоро Библиотека „Зора” – Сливен, за-
почна нова дейност, целяща разпознаването 
и утвърждаването на обществената библиоте-
ка като място за самообразование, учене през 
целия живот, културно развитие и достъп до 
информация, до националното и световното 
книжовно наследство. Става дума за практи-
чески курс по начална компютърна грамот-
ност за хора в пенсионна възраст. Обучението 
започва с въвеждащи знания за това какво е 
компютър, как се организират документите в 
него, как се търси информация. Курсът включ-
ва и работа в Интернет, създаване и използва-
не на електронна поща, на скайп потребител 
и провеждане на първия интернет разговор. 

Всичко това е напълно безплатно за учас-
тниците в обучението, които са и читатели на 
библиотеката. Групите са от по десет човека, 
като за всеки участник библиотеката е осигу-
рила компютър. Използва се новото оборуд-
ване, получено по Програма „Глоб@лни биб-
лиотеки – България”. В ролята на обучители 
са библиотекари от „Зора”. След приключване 
на обучението възрастните хора могат да се 
възползват от постоянния безплатен достъп 
до Интернет за нашите читатели.

Желаещите да бъдат включени в обучения-
та са на различна възраст – засега от 60 до 79 
години, какъвто беше най-възрастният участ-
ник, с различен социален статус и образова-
ние, но всички много мотивирани да овладеят 
новата информационна грамотност. Донякъде 
всичко започна като опит да проверим какъв 
ще е интересът на възрастните хора към но-
вата услуга и бяхме приятно изненадани да 
установим все повече кандидати за обучени-
ята. За това помогна и репортаж, излъчен в 
сутрешния блок на националната телевизия и 
информация в местните печатни и електронни 
медии. 

Досега през курсовете преминаха над се-
демдесет човека, записани са и очакват реда 
си още четиридесет и трима. Интересът в града 

не спада и ние ще продължим провеждането 
на занимания докато има желаещи. Участни-
ците споделят задоволството си от любезното 
отношение на обучителите, приятната обста-
новка в залата и възможността и след при-
ключване на курса да получават консултации 
от библиотекарите. 

Констатирахме и увеличение на читателите 
от тази възрастова група. Някои от тях са били 
наши ползватели преди време и сега възобно-
вяват интереса си към библиотеката, към въз-
можностите, които предлага. Библиотеката е 
отворена за читатели от 8.00 до 18.00 ч. през 
седмицата и от 9.00 до 13.00 ч. в събота.

Трябва да се отбележи, че библиотекарите, 
ангажирани с обучението на възрастни хора 
освен необходимите чисто професионални 
умения, трябва да имат и специален подход 
към тях. Материалът се поднася постепенно, 
повече практически, отколкото теоретично. 
Обучителите имат готовност многократно да 
се връщат на вече преподадено, съобразявай-
ки се с възможностите на всеки един от въз-
растните хора и то така, че да не засегнат тях-
ното самочувствие. И явно се справят успешно 
със задачата, защото на края на всеки курс 
обстановката в залата е като при завършва-
не на първокласници – благодарности, цветя, 
поздравления за библиотекарите.

Ключови думи: Библиотека „Зора” –  
Сливен, обучение на възрастни

Обучителни курсове 
за възрастни хора 
в Библиотека „Зора” – Сливен
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Улрике Аник Вебер 
Фондация „Четене”

Гьоте-институт София и Българската биб-
лиотечно-информационна асоциация органи-
зират на 7 и 8 май 2012 г. в Гьоте-институт 
София съвместна инициатива на тема „Насър-
чаване на четенето в ранна детска възраст: 
Идеи и проекти за възпитаване на навици за 
четене при децата”. Анке Марк-Бюрман от 
Академията за насърчаване на четенето при 
Фондация „Четене” към Библиотеката „Гот-
фрид Вилхелм Лайбниц” и Улрике Аник Вебер 
от Фондация „Четене” представят теоретич-
ните основи на насърчаването на четенето, 
на социализацията му в семейството, както 
и актуални проекти и кампании за насърча-
ване на четенето, особено в предучилищна 
възраст, за насърчаване на мотивацията за 
четене в Германия и много идеи и възмож-
ности за съвместна работа на библиотеки, 
детски градини и училища, които ще бъдат 
разработени в уъркшоп – например проекта 
„Bücherbabys”, „Lesescouts” и „Старт в чете-
нето (Lesestart) – три крайъгълни камъка в 
помощ на четенето”.

Какво представлява 
„Старт в четенето (Lesestart) – 
три крайъгълни камъка 
в помощ на четенето”?
„Старт в четенето – три крайъгълни камъка 

в помощ на четенето” е новата програма на 
Федералното министерство за образование и 
наука и на Фондация „Четене”. Целта на про-
грамата е да даде на децата от самото нача-
ло по-добри шансове за образование. Децата, 
които растат с книжки и истории, по-лесно се 
научават да четат и изпитват много по-голямо 
удоволствие от четенето. То е основа на до-
брото образование и на участието в общест-
вения живот. Последното изследване на PISA 

потвърди, че голяма част от младежите в Гер-
мания не умеят добре да четат и пишат. Който 
иска да промени това, трябва да започне от-
рано и преди всичко да се опита да мотивира 
родителите, чийто достъп до четенето досега 
не е бил улесняван. Точно това цели програ-
мата „Старт в четенето – три крайъгълни ка-
мъка в помощ на четенето”. Три пъти родите-
лите получават ценна информация за това как 
да учат децата си да говорят и да четат, а от 
своя страна децата получават като подарък 
книги. Първия „Lesestart”–комплект, с общ 
тираж 4,5 милиона, се дава на семействата, 
когато децата им навършат една година, вто-
рия комплект получават, когато малчуганите 
са на три години, а третия – когато станат на 
шест. Даренията на книги се съпровождат от 
разнообразни акции и мероприятия. Програ-
мата стартира в началото на 2011 г. и обхваща 
цялата територия на ФРГ. През ноември 2011 
г. са раздадени първите 400 000 комплекта на 
родители с деца на една година. 

Каква е целта? 
„Старт в четенето – три крайъгълни камъка 

в помощ на четенето” иска да предразположи 
родителите да започнат да четат на глас, да 
разказват истории на децата си и свободно да 
общуват с книгите. Така децата отрано и не-
принудено свикват с това и повишават речеви-
те си умения. По този начин се полагат осно-
вите за предстоящото усвояване на четенето, 
което спада към ключовите умения в модерното 
общество на знанието. Освен това програмата 
„Старт в четенето” свързва хората, ангажирани 
с нейното разпространение и повишава чувст-
вителността на обществото към насърчаване 
на четенето от ранна детска възраст. 

Кой печели от това? 
Тази мярка е от полза за децата в три различ-

ни възрасти и за техните родители. В рамките 
на шест години те получават три „Lesestart”–

Насърчаване на четенето  
в ранна детска възраст:  
Идеи и проекти за възпитаване 
на навици за четене при децата

Библиотека и общество
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комплекта, които съдържат съобразени с въз-
растта им книги, както и информация за това, 
как родителите им да възпитават у тях умени-
ето да говорят и четат. Общо половината от 
децата от тези три възрастови групи получа-
ват „Lesestart 1” за едногодишни и „Lesestart 
2” за тригодишни деца – става дума за около 
един милион деца. Общините проучват райо-
ните и кварталите, населени предимно от се-
мейства със слаб достъп до образование. Там 
„Lesestart 3” достига до 
всички първолаци от 
трите набора или общо 
до два милиона деца. 

Защо се ангажира 
Федералното министерство 
за образование и наука?
Федералното министерство за образование 

и наука се стреми да подобри шансовете за 
образование на децата и младежите и иска да 
даде тласък на едно широко обществено дви-
жение. Програмата „Старт в четенето” играе 
ролята на важен градивен елемент. Родители, 
педиатри, издателства, общини и местни ини-
циативи действат заедно в дух на съвместна 
отговорност. Ето защо Федералното министер-
ство за образование и наука възнамерява за 
осем години да инвестира 26 милиона евро в 
тази програма. 

Защо се ангажира Фондация „Четене”?
„Да започнем колкото може по-рано, да 

достигнем до повече хора” гласи мотото на 
Фондация „Четене”. Инициативата „Старт в 
четенето – три крайъгълни камъка в помощ 
на четенето” по образцов начин осъществява 
този девиз, като изгражда широка мрежа, с 
помощта на която насърчава четенето от най-
ранна детска възраст. Благодарение на тази 
инициатива визията за многоетапно и трайно 
насърчаване на четенето се превръща в ре-
алност. Фондация „Четене”, като съучредител 
на основания от федералния министър на об-
разованието проф. д-р Анете Шаван „Алианс 
за образование”, се ангажира да помогне и на 
онези деца, които са ощетени по отношение 
на образованието си. 

Кои са най-важните партньори?
„Старт в четенето” действа дълготрайно и 

всеобхватно. Гарант за това са силните парт-
ньори на програмата – педиатрите, библио-
теките, социалните и общинските институции 

и много други. Детските лекари връчват на 
родителите на едногодишните деца първия 
„Lesestart”–комплект. По време на личен раз-
говор с родителите в рамките на профилак-
тичния преглед, когато децата са на възраст 
между 10 и 12 месеца, те им обясняват колко е 
важно да четат и разказват истории на децата 
си. От решаващо значение в случая са голе-
мият авторитет и доверието, с които се полз-
ват. Вторият „Lesestart”–комплект се раздава 
на тригодишните деца и техните родители в 
библиотеките. Така и дистанцирани от чете-
нето родители биват насърчавани да посетят 
тези места за четене и нови медии. При пос-
тъпване в училище шестгодишните деца полу-
чават третия „Lesestart”–комплект. Основните 
училища оставят голям отпечатък в духовно-
то формиране на децата. Именно тук повече-
то от тях се учат да четат. Благодарение на 
„Lesestart” те са подготвени за това и изпитват 
удоволствие от този процес. 

Какъв е графикът?
Програмата се провежда в периода 2011–

2018. От ноември 2011 г. до ноември 2013 г. 
детските лекари връчват на родителите на ед-
ногодишни деца от три последователни набо-
ра първия „Lesestart”–комплект. От ноември 
2013 г. до 2015 г. тригодишните деца и техни-
те родители ще получат втория си комплект в 
библиотеките. В началото на учебните години 
2016, 2017 и 2018 на всички първокласници в 
основните училища в Германия ще бъде пода-
рен третият „Lesestart”–комплект. 

Какво съдържат 
„Lesestart”–комплектите?
„Lesestart 1”–комплектът за родители 

с едногодишни деца съдържа книжка с кар-
тинки, „Lesestart”–книжка в мини-формат, 
наръчник със съвети за родителите, дневник 
за игрова документация на развитието на ре-
чевите умения на децата, плакат, листовка  с 
информация за общия асортимент от книги и 
услуги в библиотеките, брошура със списък на 
интересни книги и DVD с информация за про-
грамата „Старт в четенетo”. 

„Lesestart 2”–комплектът за тригодишни 
деца и техните родители съдържа най-общо 
детска книжка, наръчник със съвети за ро-
дителите, блокче за рисуване, брошура със 
списък на интересни книги, листовка с инфор-
мация за всичко, което могат да предложат 
библиотеките и писмо до родителите. 

Библиотека и общество
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В „Lesestart 3”–комплекта за шестго-
дишни деца и техните родители  има книжка с 
текстове за начинаещи в четенето, наръчник 
със съвети за родителите, график на седмич-
ната програма в училище, картичка за пър-
вокласници с покана да посетят библиотеките 
(която се слага в така наречената „цукертюте” 
– голяма фуния, пълна със сладкиши и книж-
ки, подарявана на първокласника на първия 
учебен ден), брошура със списък на интерес-
ни книги и писмо до родителите. 

Има ли сходни инициативи, 
които проектът да е взел за пример?
„Старт в четенето – три крайъгълни камъ-

ка в помощ на четенето” има забележителна 
предистория. Програмата „Bookstart” същест-
вува във Великобритания от 90-те години на 
ХХ век. В сътрудничество с Фондация „Четене” 
през 2006 г. федералната провинция Саксо-
ния започва първия общонационален проект 
на територията на Германия. От 2007 г. насам 
всички едногодишни деца в Хамбург получа-
ват „Buchstart”–чанта, а през 2008 г. Фондация 
„Четене” стартира всеобхватна инициатива, в 
рамките на която са раздадени „Lesestart”–
комплекти на деца на една година. Успехите 
на саксонския проект и на британската кампа-
ния „Bookstart” са научно доказани: участва-
щите в тях семейства посещават библиотеките 
по-често. В Саксония една трета от родители-
те, които участват в програмата, четат повече 
на децата си. 

Децата на една година 
не са ли малки за книги?
Съвсем не! По правило на една година де-

цата започват да говорят. Речниковият им за-

пас бързо расте. Към края на третата година 
те като цяло вече владеят граматиката на май-
чиния си език. Книжките с картинки и четене-
то на глас помагат на децата в усвояването на 
езика, стимулират въображението, развиват 
тяхната фантазия и творческите им способно-
сти. По време на този процес се осъществява 
активен обмен между родители и деца, докато 
в ежедневието подобно взаимодействие чес-
то остава на заден план. Естествено едно ед-
ногодишно дете не е в състояние дълго вре-
ме да седи и да слуша тихо и съсредоточено. 
Но книжката с картинки се превръща за тези 
деца в нещо привично, стига родителите да 
проявят търпение и да откликнат на реакции-
те на децата си. 

Колко е важно четенето на глас
за тригодишните деца?
На тази възраст децата започват да забе-

лязват, че много действия се повтарят и че по-
стъпките им имат последствия. Все още обаче 
не могат да разберат голяма част от обкръжа-
ващата ги действителност. Затова се нуждаят 
от някой, който да им обяснява  света. Кни-
гите могат съществено да подпомогнат този 
процес. На този етап децата вече проявяват 
интерес към по-дългите истории. Започват са-
мостоятелно и с въображение да доразвиват 
дадените им стимули. Обичат онези книги, 
които могат да задоволяват любопитството им 
и искат да говорят за тях. 

Децата от основното училище 
не са ли прекалено големи, 
за да им се чете на глас?
Не! Програмата „Старт в четенето” се про-

тивопоставя на този разпространен предраз-
съдък. След като децата за-
почнат да ходят на училище, 
много родители спират да им 
четат, защото са на мнение, че 
„големите деца” предпочитат 
сами да четат. В случая обаче 
те пропускат факта, че чете-
нето и четенето на глас трябва 
да продължат да носят радост 
и удоволствие на децата и не 
бива да са свързани само с учи-
лището и ученето! Освен това 
първокласниците все още не са 
в състояние самостоятелно да 
четат по-сложни истории, но 
могат да ги разбират. © www.colourbox.com
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на проекта ще се заемат дру-
жеството Berliner InterVal, за-
едно с Института за немски 
език и литература II на Универ-
ситета в Кьолн и с AG Kinder- 
und Jugendpsychiatrische 
Epidemiologie und Evaluation 
в Университетската клиника 
Хамбург–Епендорф.

Превод: Росица Радулова 
rosira@yahoo.com

Повече информация:
• Гьоте-институт София  
http://www.goethe.de/sofia

• Академия за  
насърчаване на четенето 

при Фондация „Четене” 
http://www.goethe.de/ins/bg/sof/ver/

de8998751v.htm
• Фондация „Четене” 

http://www.stiftunglesen.de/index.php
• Старт в четенето 

http://www.lesestart.de/

Ключови думи: Библиотека „Готфрид Вил-
хелм Лайбниц” – Хановер, детско четене

© Stiftung Lesen /Oliver Rüther

Ще има ли научно 
наблюдение на програмата?
Да. По време на цялата програма независи-

ми учени ще следят дали наистина „Lesestart”–
децата по-лесно се учат да четат, дали техните 
родители по-често им четат на глас и доколко 
помагат на децата си да се научат да четат. 
По поръчка на Федералното министерство за 
образование и наука с научното наблюдение 

Накратко за библиотерапията
Събина Ефтимова / eftimmova@mail.bg

УниБИТ

„Всяка книга си има душа – 
душата на човека, който я е написал, 

и душата на тези, които я четат 
и мечтаят за нея.”

К. Р. Сафон „Играта на ангела”

Обществото ни се променя с всяка секунда. 
Нещата, изглеждали абсурдни преди година, 
днес са реалност. Животът се превръща в низ 
от решения и предизвикателства. Натискът на 
съвременните технологии и изискванията на 
високо конкурентните общества, превръщат 
човека в заплаха за самия себе си. Цялото 
напрежение, потискането на емоциите и ско-
ростта на живота претоварват индивида, който 
често загубва посоката и вярата в собствените 

си възможности. Изгубва усещането за силата 
на случващото се и не съумява да извлече по-
уки от изминалия опит.

От натрупването на редица противоречи-
ви преживявания, високите социални очаква-
ния, негативните междуличностни отношения, 
се получават емоционални затруднения, като 
тъга, депресия, объркване, мъка, срамежли-
вост, самота, страх, разкаяние, самосъжале-
ние, омраза, ревност и т.н. Понякога не знаем 
как да изразим своите емоционални проблеми, 
а тяхното омаловажаване води до по-сериозни 
психологически проблеми, които причиняват 
непоправими щети.

Една полезна стратегия, която може да 
бъде приложена, е библиотерапията. При нея 
се използва силата на литературата, за да се 
помогне на индивида да получи реалистична 
представа за случващото му се и ефективно 
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да се насърчи когнитивното и емоционално-
то му израстване. Литературата изразява су-
бективни и лични преживявания, които пома-
гат на читателите да вникнат в своите мисли, 
идеи, нагласи и убеждения. Това са и нови 
възможности за промяна в междуличностни-
те им отношения. По този начин се насърчава 
тяхната съпричастност към възгледите, изло-
жени в литературното произведение и между-
временно се постига по-добро разбиране на 
самия себе си. 

Етимологията на термина „библиотера-
пия” е комбинация от гръцките думи „βιβλίο” 
(vivlío) – книга и „θεραπεία” (therapeia) – 
терапия / лечение. Буквалният му превод е 
„лечение чрез книги”, в научната литерату-
ра могат да се срещнат термините – „библи-
отерапия”, „лечебно четене”, „направлявано 
четене”, „терапевтично четене” и др. В ан-
глоезичната литература се използват тер-
мините – „bibliotherapy”, „readingtherapy”, 
„librotherapy”, „booktherapy” и т.н. Има много 
определения на самото понятие в зависимост 
от призмата, през която се разглежда, и об-
ластта, в която се прилага. Библиотерапията 
се намира на границата между медицината, 
психологията, педагогиката и не на последно 
място библиотекознанието. 

Тя е лечебен процес, в който читателите 
повишават положителните си нагласи, за да 
се справят със своите емоционални пробле-
ми с помощта на литературата със или без 
съдействието на терапевт. Дава възможност 
да се предотвратят бъдещи емоционални за-
труднения. Библиотерапията няма претенции 
да лекува, а да облекчава, да предизвиква 
и подтиква прозрението и вярата, да намали 
напрежението и да повиши творческата енер-
гия, нужна, за да настъпят промените. Лите-
ратурата може да донесе утеха. Тя е безценен 
инструмент за разширяване и задълбочаване 
на разбирането на собствените и чуждите про-
блеми. По този начин се насърчава и подпома-
га процесът на вземане на решения. Четящият 
човек е по-подготвен да живее в една сложна 
общност, и по-способен да развива съпричаст-
ност към заобикалящия го свят. Според D. L. 
Russell „Литературата има властта да повлияе 
на нашето мислене да разширим хоризонтите 
си, да подпомогне задълбочаването на наше-
то разбиране. В действителност да увеличи 
нашата чувствителност, като ни показва чув-
ства, убеждения и нагласи на хората по целия 
свят. Това, което ние научаваме е, че всич-

ки ние принадлежим към една и съща голяма 
общност и споделяме едни и същи основни чо-
вешки ценности”1.

Както казва Алберто Мангел в книгата си 
„История на четенето”: „След като съумях да 
превърна простите линии в жива реалност, аз 
бях всемогъщ. Можех да чета... Всички разчи-
таме себе си и света около нас с цел да съзрем 
какво представляваме и къде се намираме. 
Ние четем, за да разберем или да започнем 
да разбираме. Не можем да правим друго, ос-
вен да четем. Четенето, почти като дишане-
то, е наша същностна функция”2. Друг автор 
отбелязва, че „книгите могат да стимулират 
мисленето, те предлагат нови възможности, 
и променят стари нагласи”3. Четенето дава на 
нашето въображение чувства и представи, на 
нашето разбиране за света – нови хоризонти. 
Магическата сила на книгата подпомага чове-
ка да стане по-добър, търпелив, по-силен и 
смел, по-човечен.

Силата на литературата се крие в неприну-
дения и безболезнен начин, по който тя вли-
яе върху читателя и води до редица положи-
телни промени. В България използването на 
лечебното четене все още си пробива път. То 
се използва преди всичко в специализираните 
лечебни заведения при прилагането на пси-
хотерапевтични дейности. Библиотерапията е 
в експерименталния си стадий и се прилага 
единствено при пациенти с психически про-
блеми. В тази област интерес представлява 
опитът на Никола Шипковенски и Дора Мум-
джиева, Димитър Пантелеев, Катя Белопитова 
и др.

В много страни, като Англия, САЩ, Русия, 
Швеция и др., библиотерапията се прилага 
от години като спомагателен метод при лече-
нието на редица заболявания и подпомагане 
на индивидите при решаване на проблемите 
им. Използва се и се прилага при различни 
възрастови групи, като се започне от децата, 
чрез приказки и разкази, до хора на преклон-
на възраст. 

Учени от цял свят работят върху възмож-
ностите на лечебното четене, изхождайки от 
основната позиция, че литературата влияе на 
читателите чрез познание, чрез емоция или 

 1 Russell, D. L. Literature for children: A short introduction. – 
Taipei, Taiwan: Crane, 2005, p. 75–76.
 2 Мангел, А. История на четенето / Прев. Магдалена Куца-
рова-Леви. – София : Прозорец, 2004, с. 14–15.
 3 Russell, D. L. Literature for children: A short introduction. – 
Taipei, Taiwan: Crane, 2005, p. 71.
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чрез поведенчески модели. Тя е алтернативна 
форма, която дава възможност да погледнеш 
себе си, своето поведение, нагласи, емоции, 
отстрани, пречупени през призмата на чуждо-
то преживяване и така по-лесно да се пребо-
риш със собствените си страхове, проблеми, 
чувства. Процес на подпомагане чрез писме-
ното слово, в който се разкриват решения и 
възможности, провокира се промяна в свето-
усещането и се създава усещането, че не си 
единственият човек с подобни проблеми, чув-
ства, мисли.

В научното пространство битуват редица 
определения на библиотерапията. Тя се въз-
приема по няколко основни начина:

1. Спомагателно лечебно средство
Според лекарите тя се явява метод на пси-

хотерапията, използван за психическо въз-
действие върху болния с лечебна цел. Такова 
определение е дадено и в енциклопедията по 
психология: „...форма на поддържаща пси-
хотерапия или прилагането на всички лите-
ратурни жанрове към терапевтичния процес, 
включително печатни и непечатни материа-
ли и аудиовизуални средства... влиянието на 
библиотерапията се увеличава и, изгражда, 
възприема се все по-широко като терапевти-
чен инструмент”.4 На този етап тя се разглеж-
да единствено като помощен елемент при ле-
чението.

Подобно е и определението от речника по 
психология: „Целенасочено използване на ху-
дожествена, автобиографична и научнопопу-
лярна литература в единичната и груповата 
терапия при невротични, психотични и психо-
соматични пациенти. Библиотерапията трябва 
да се разграничава от дейността на болнични-
те библиотеки, която не е строго организира-
на и служи и за други цели. Библиотерапията 
е ценен помощен метод в психотерапевтичния 
разговор и полезно допълнение към други, по-
малко вербални методи, ако са ясни индика-
цията, изборът на литературата и целта, коя-
то предполага сътрудничество между лекаря, 
психолога и библиотекаря.”5

Възприемането на библиотерапията по 
този начин в научните среди е от края на XIX 
до началото на XX век. Практиката за чита-
телска работа с болни хора в болнична об-
становка, описвана първоначално в медицин-
ската литература, изпреварила теоретичните 
обсъждания, които с времето преминали и на 
страниците на библиотечната периодика. Биб-
лиотерапевтичните дейности се разглеждат в 

сферата на медицината и в частност като спо-
магателен психотерапевтичен метод за лече-
ние на пациенти. Осъзнаването на тези про-
цеси и нуждата от професионално отношение 
по въпроса са дискутирани в редица страни, 
където са създадени библиотеки към лечеб-
ните заведения. Тук библиотерапията е огра-
ничена в рамките на болничните библиотеки 
към лечебните заведения – болници, санато-
риуми, медицински центрове. Използва се за 
корекция на състоянието при определена диа-
гноза, посредством специално подбрана лите-
ратура. Процесът на лечение не винаги е ос-
ъзнат и търсен, хората инстинктивно намират 
сила в четенето на определен вид литература. 
Създават си свят, в който по-лесно премина-
ват през болестта.

2. Ръководене на четенето 
или направлявано четене
При него посредством моделите на поведе-

ние от художествените произведения се дава 
основа за преосмисляне и промяна на собст-
вените възгледи. Мотивира се личността за 
промяна и решаване на проблемите посред-
ством литературни проекции. Тук книгата не 
се разглежда като лечител, а като източник на 
възможни решения. Този процес може да бъде 
част от организирана дейност с помощта на 
специалист или да се извършва самостоятелно 
от читателя. Rhea J. Rubin дефинира библио-
терапията като: „програма за активност, бази-
рана на интерактивните процеси на прилагане 
на печатаните и непечатаните, асоциативни и 
информационни материали, които с помощта 
на библиотекаря или друг професионалист 
улесняват вникването в нормалното развитие 
или извършването на промени в емоционално 
разстроеното поведение”.6

Carter V. Good предлага следното опреде-
ление: „Използване на книгите за влияние 
върху общото развитие в процеса на взаи-
модействие между читателя и литературата, 
която е използвана за персонална оценка, за 
приспособяване, компенсиране, насочени към 
потребностите на психичната хигиена.”7 Една 

4 Енциклопедия по психология / Под ред. на Реймънд Дж. 
Корсини ; Прев. от англ. Людмила Андреева и др. – София: 
Наука и изкуство, 1998, с. 97.
5 Куори, А. Направляваното четене в поведенческата психо-
терапия. // Библиотекар, 1991, № 6, с. 19.
6 Rubin, Rh. J. Bibliotherapy sourcebook. // Social work, 1978, 
№ 18, p. 229.
7 Good, C. V. Dictionary of Education. – New York: McGraw–
Hill Book Company, 1945, p. 58. 
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от задачите на библиотеката е да е достъпна и 
в същото време готова да даде на читателите 
си комфортна среда за общуване. В това отно-
шение, възможност за библиотеките е съчета-
ването на традиционните методи за работа с 
нови или неприлагани на този етап методики. 
Според „Webster’s dictionary” от 1961 г.: „Из-
ползването на подбрани материали за четене 
като помощни лечебни средства в медицината 
и психиатрията, а също и напътствия за нами-
ране решения на личностните проблеми чрез 
направлявано четене.” Процесът на четене е 
ръководен, с цел да се постигнат по-добри 
резултати при лечението. Андрю Куори в ста-
тията си „Направляваното четене в поведен-
ческата психотерапия”, споделя: „Засега тези 
проучвания говорят, че направляваното чете-
не има определено положителен ефект като 
помощно средство за достигане на максимал-
ни терапевтични последици и висока резул-
татност на лечението при дадени проблеми. 
Ако продължат тези тенденции, не бива да 
се съмняваме, че през идните няколко годи-
ни ще възникнат множество други приложе-
ния на четенето в терапията.”8 В много страни 
направляваното четене е вече утвърден метод 
за въздействие от страна на специалиста. Де-
финират се два основни типа: развойна и кли-
нична библиотерапия.

3. Образователна 
или възпитателна библиотерапия
Чрез литературата се създават и развиват 

определени нагласи, възпитава се личността, 
формират се представи и т.н. Библиотерапия-
та все повече се превръща във важен елемент 
от педагогическия процес. Всички терапев-
тични занятия трябва да реализират опреде-
лена цел и не могат да бъдат продължение на 
дидактическия процес. Определени библиоте-
рапевтични цели могат да се постигнат бла-
годарение на правилно подбраните методи, 
форми и средства за работа. Четенето, като 
един от основите елементи на библиотерапев-
тичния процес, води до значителни промени в 
лечебния и възпитателния процес.

Един от авторите, разглеждащи образова-
телната библиотерапия е Ching-Huang Wang, 
според когото: „Образователна библиотера-
пия е използването на литература или лите-
ратурни елементи от инструктори, които да 
помогнат на учениците от всички възрасти в 
рамките на един образователен модел, за по-
вишаване на позитивното мислене и тяхната 
способност за решаване на проблеми. Форми-

ране на способности за преодоляване на на-
стоящи или бъдещи затруднения в живота...”.9 

Той дава примери за използването на критич-
ното мислене и образователната библиотера-
пия в рамките на процеса на обучение.

О. Л. Кебачек излага следното твърдение: 
„...библиотерапията съвпада по своите прео-
бразувателни задачи с педагогиката и може 
да се използват и моделите на педагогиче-
ската  психология за умственото развитие на 
човека, качества, нагласи. Логично е и обра-
тното разбиране и осмисляне на педагогиката 
и психологията на детското четене в руслото 
на библиотерапията. Процесът на развитие на 
читателя може да се разглежда като процес 
на последователно разширяване на библиоте-
рапевтичните възможности – възможностите 
и начините за влияние на книгата върху ли-
чността.”10 Което е и логично продължение на 
част от целите и задачите, които си поставя 
библиотерапията в съвременната динамична 
среда.

Международната практика доказва поло-
жителните резултати при използването на би-
блиотерапията при работа с лица с различни 
проблеми. Използването ѝ от специалисти за-
силва нейното действие и ускорява процесите 
на лечение. Работата на психолози, педагози, 
библиотекари чрез използването на литерату-
рата, позволява при малките деца безболез-
нено и неусетно да се премине през трудни 
психически и емоционални промени. В проу-
чване  на лекарите, проведено през 2000 г., 
68% съобщават, че са прилагали в някаква 
форма библиотерапията. Днес с все по-голяма 
увереност се говори и пише за библиотерапи-
ята като за лечение с подходящи, внимателно 
подбрани книги.

Съществуващите методологически подхо-
ди и модели на библиотерапията все още не 
са напълно осъзнати от теоретиците и прак-
тиците, нерядко съществувайки и по странен 
начин, преплитайки се в работите на един и 
същ автор. Забелязва се тенденция към уве-
личаване броя на публикациите, съдържащи 

 8 Куори, А. Направляваното четене в поведенческата пси-
хотерапия. // Библиотекар, 1991, № 6, с. 19.
 9 Wang, Ch.-H. Educational Bibliotherapy Study: Taiwanese 
College Students’ Responses to Tuesdays with Morrie. – 
Taipei: Crane Publishing, 2006, p. 7–8.
 10 Кабачек, О. Л. Библиотерапия как часть психотерапии 
и как аспект библиотечной педагогики. // Психолог в дет-
ской библиотеке. Проблемы. Методика. Опыт: Сб. метод. 
матер. – Москва, 1994, с. 69.
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научни обобщения и творчески разработки в 
областта на библиотерапията.

Познаването и използването на библиоте-
рапията дава чудесни възможности и откри-
ва нови хоризонти за работа. Този процес 
зависи непосредствено от подготовката на 
специалистите и координирането на усилия-
та на различните институции. Използването 
на библиотерапията в работата на библиоте-
ките несъмнено ще съдейства за повишаване 
на нейния авторитет като социална институ-
ция. Една интересна възможност за работа в 
библиотеките е библиотерапията. Тя е слабо 

позната в българската практика и рядко се 
прилага в практиката на някои библиотеки. 
Често приложението ѝ е резултат от случайно 
съчетаване на няколко техники по инициати-
ва на различни библиотечно-информационни 
работници. Тези тенденции изискват един нов 
поглед и възможност за изграждане на акту-
ална и работеща стратегия за използване на 
библиотерапията от по-широк кръг специали-
сти.

Ключови думи: библиотерапия,  
лечебно четене

Доц. д-р Динчо Кръстев:  
„По природа съм оптимист. 
Даже когато съм обзет от 
песимизъм, съм песимист, 
по-скоро в смисъла на „добре 
информирания оптимист!”  

Доц. д-р Динчо Кръстев е директор 
на Централната библиотека на БАН (ЦБ 
на БАН) от м. януари 1992 г. Под негово 
ръководство през 1995 г. започва създа-
ването на локална компютърна мрежа, а 
по-късно се внедрява софтуерният про-
дукт ALEPH 500. ЦБ на БАН е сред пър-
вите библиотеки, въвели формат MARC 
21, а със сключването на договор с Аме-
риканския библиотечен център за онлайн 
обслужване (ОCLC) през 2007 г. ЦБ на 
БАН е единствената българска библиоте-
ка, която предоставя за Световния ката-
лог WorldCat библиографски записи на 
кирилица. Понастоящем е изпълнителен 
директор на Фондация Национална ака-
демична библиотечно-информационна 
система (НАБИС). 

Като директор на една от най-големи-
те академични библиотеки (ЦБ на БАН) и 
изпълнителен директор на Фондация НА-
БИС, как виждате развитието на библиоте-
ките и по-специално ролята им за опазва-
нето и достъпа до културно-историческото 
наследство, което те притежават?

По природа съм оптимист. Даже когато съм 
обзет от песимизъм, съм песимист, по-скоро в 
смисъла на „добре информирания оптимист!” 
Ролята на библиотеките, особено тези, в които 
се намира по-голямата част от книжовното и 
архивно културно-историческо наследство, е 
основна, фундаментално важна! До колко ус-
пешно се изпълнява и може да бъде изпълне-
на тази задача зависи до голяма степен и от 
обществото, от държавата, в която функцио-
нират тези библиотеки. За опазването и оси-
гуряването на достъп до тези ресурси е нужна 
сериозна и постоянна финансова осигуреност, 
компетентна и навременна управленска под-
крепа. И тъй като в случая с нашата страна 
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става въпрос за държавни библиотеки, тази 
грижа трябва да бъде осигурена от страна на 
държавата. За последните 20 години, поне аз 
не съм забелязал, не съм усетил тази грижа.  
Впрочем, същото могат да кажат и институци-
ите в нашата страна отговорни за опазване на 
другите видове културно-историческо наслед-
ство. Досега е имало почти пълно неглижира-
не на тази проблематика от страна на държав-
ните институции. Държавата беше алиенирана 
и от финансирането и от не по-малко важната 
задача на координирането на тези дейности! 

Библиотеките от своя страна, всяка според 
своите възможности, според средата, в която 
функционира, според компетентността и не-
компетентността на своето ръководство, се 
стараеха да направят нещо за „решаването” 
поне на част от тези проблеми. Направени-
те грешни стъпки от страна на библиотеките 
в тази област са множество, някои от които 
могат да имат тежки последици за бъдещето. 
Важното е да се подчертае, че те бяха напра-
вени не от нежеланието на библиотеките да 
решават тези сложни и национално отговор-
ни задачи. Точно обратното. Това се случва-
ше, защото в своите усилия да решават тези 
мащабни задачи, библиотеките нямаха ком-
петентната и адекватна помощ от страна на 
държавните институции! Както казваше един 
мъдър наш литератор: „Там сме дето сме!”.

Ценна културно-историческа книжнина за-
гина през това време и сигурно още ще заги-
ва. Важното е този процес да се минимизира, 
ако не може да бъде предотвратен напълно и 
веднага! Моят умерен оптимизъм в това от-
ношение се базира на факта, че като част от 
Европейския съюз българските държавни ин-
ституции са отговорни за решаването на тези 
въпроси. Те трябва да синхронизират своите 
усилия и планове с тези на останалите стра-
ни членки. Нарастващият брой международ-
ни и европейски връзки и проекти на наши-
те библиотеки са мощен стимул в търсенето 
и намирането на по-адекватни схеми, модели 
и решения на възникващите технологични и 
управленски проблеми в сферата на опазва-
нето на националното културно-историческо 
наследство. Един такъв проект е Проектът НА-
БИС, който се базира на най-добрия междуна-
роден технологичен и управленски опит и е 
резултат от споменатите позитивни тенденции.  

Какви трябва да са първите стъпки 
според Вас при изграждането на българ-
ската национална дигитална библиотека?

Отговорът на този въпрос се крие до голяма 
степен в решаването на споменатите по-горе 
проблеми. Важното е да се знае и помни след-
ното: Изграждането на национална дигитална 
библиотека е скъпо, даже много скъпо начи-
нание! Именно поради това то се нуждае от 
компетентна подкрепа и координация на на-
ционално, държавно равнище! Очевидно на-
ционалната дигитална библиотека трябва да 
се мисли и планира като неотменна част от ев-
ропейските и световните начинания в тази об-
ласт! Това е абсолютно conditio sine qua non!!!

Необходима е национална стратегия за 
опазване на националното културно-истори-
ческо наследство въобще и на книжовното, в 
частност! В нея трябва да има структурира-
ни приоритети, възможни проблеми и модели, 
схеми за тяхното решаване. Като втора стъпка 
следва да се изгради съответният национален 
регистър! 

Абсолютно задължителна е максималната 
синхронизация с водещите световни и евро-
пейски подходи, платформи, стандарти при 
решаването на тези проблеми. За големите 
библиотеки е почти невъзможно да стартират 
успешно изграждането на своите дигитални 
колекции като част от националната дигитална 
библиотека без тези въпроси да са намерили 
вече своето адекватно решение. Динамиката в 
тези области е мощна и когато се избират тех-
нологични и методични решения трябва да се 
мисли за бъдещето, а не да се вземат решения 
на  „отминалия ден.” В случая е в сила пра-
вилото, че всяко по-евтино решение в крайна 
сметка излиза многократно по-скъпо. Между-
народният опит дава множество примери, за 
да се предпазим от подобни грешки. 

Д. Кръстев е с магистърска и доктор-
ска степен по математика от Московския 
държавен университет (МГУ). Първоначал-
но работи като научен сътрудник в ЦБ на 
БАН, а от 1989 г. е ст.н.с. II ст. Преподавал 
е в СУ „Св. Климент Охридски” и в Меж-
дународния център за системи и услуги за 
управление на информацията (ICIMSS) в 
Торун, Полша, където е водил курс по ин-
формационни системи и съвременни фор-
ми на книгоиздаване (1996 г.). Членува в 
Българската библиотечно-информационна 
асоциация (ББИА) и ICIMSS.

През месец април доц. д-р Динчо 
Кръстев навърши 65 години. 

Честита годишнина!
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Каква е ролята на Фондация НАБИС за 
обединяване на академичните библиоте-
ки за повишаване на качеството на об-
служване на читателите им?

Проектът НАБИС и възникналата фонда-
ция, имаща за цел неговата реализация, не е 
нещо уникално като идея. В Европа, в стра-
ни съпоставими по размер с България, има 
подобни или наподобяващи НАБИС проектни 
инициативи. Основното различие в случая е, 
че почти навсякъде тези  инициативи се реа-
лизират и функционират с  държавна подкре-
па. Проектът НАБИС, поне засега, е подкрепен 
изцяло и единствено от Фондация „Америка за 
България”.

Технологичната платформа, залегнала в ос-
новата на почти всички елементи на проекта 
НАБИС, е абсолютен лидер в света в тази об-
ласт. Ето защо чрез реализацията на този про-
ект потребителите вече имат и ще имат още 
по-широк кръг от най-съвременни средства за 
информационно обслужване. Чрез един портал 
потребителят може да търси във всички инфор-
мационни ресурси, с които разполагат съвре-
менните академични, университетски библио-
теки в България – класическите библиотеки, 
дигиталните колекции, онлайн ресурси. НАБИС 
интегрира информационните ресурси на все 
повече български университети, библиограф-
ските записи са вече повече от 1 200 000. До 
края на 2012 г. се предполага те да станат 2 
млн. В рамките на проекта НАБИС е предвиде-
на и една изключително атрактивна по свои-
те характеристики допълнителна възможност. 
Всяка една българска университетска библи-
отека може при желание с минимални разхо-
ди да прехвърли своите основни технологични 
процеси по обработка и обслужване, на равни-
щето на водещите университети в света! 

Какво е виждането Ви за участието на 
България в европейските проекти, насо-
чени към развитието на библиотеки, му-
зеи, архиви?

Участието на тези наши институции в ев-
ропейските проекти и програми досега беше 
повече от скромно. Това до голяма степен съ-
ответства на цялостното българско участие в 
различните европейски програми и структури 
и равнището на проявената компетентност. 
Определено може да се каже, че на този фон 
библиотеките бяха и си остават водещи сред 
културните ни институции, с най-много ус-
пешни участия в европейски проекти. Те се 
оказаха и технологически най-подготвени, за 

да поемат съответните ангажименти по тези 
проекти.

Почти всички български библиотеки, му-
зеи, архиви вече добре разбират значение-
то на европейските програми и започват все 
по-активно да търсят своето място и участие 
в множество проектни инициативи на евро-
пейско равнище. Чрез тях се постига реална 
синхронизация на работата на тези институ-
ции със световните технологични и методични 
стандарти, платформи и тенденции. По-голя-
мата част от европейските проекти с българ-
ско участие са от областта на Digital Cultural 
Heritage, което подпомага решаването на ре-
дица локални инициативи в областта на диги-
тализацията.

Проблемите, свързани с участието на тези 
български институции в големите европейски 
програми и проекти, са множество и те са част 
от по-мащабните проблеми, описани в отгово-
ра на първия въпрос.

Трябва да се знае, че участието в европей-
ски програми и проекти на наши бюджетни ин-
ституции (библиотеки, музеи, архиви) изисква 
като правило наличието a priori на локални и 
съвременни технологични инфраструктури, 
които често отсъстват или не съответстват на 
международните изисквания. Така например, 
от една страна, европейските проекти изис-
кват наличие на персонал с компетентност и 
умения, които не могат да бъдат осигурени  от 
бюджетните институции в този сектор в наша-
та страна. Участието в европейски програми 
и проекти изисква винаги и кофинансиране 
(например 80% или 50%), което често също 
надхвърля  възможностите на бюджетните ин-
ституции в този сектор в нашата страна.

Ето защо и в нашата страна вече се поя-
вяват частни фирми, които притежават  съот-
ветното know-how, търсещи и намиращи своя 
интерес като медиатори между съответните 
бюджетни български културни институции и 
големите европейски програми. Библиотеки-
те трябва от своя страна да търсят и намират 
равноправно партньорство с тези нови факто-
ри на „пазара” на европейските проекти.

Много съществен елемент за цяла Европа 
ще бъде новата мегапрограма HORIZON–2020, 
която ще стартира от 2014 г. Българските биб-
лиотеки трябва добре да се ориентират в но-
вите елементи и акценти на тази програма, 
за да бъдат готови за нови успешни проектни 
участия. Опитът на водещите участници в Ев-
ропа в сектора Cultural Heritage (CH) подсказ-
ва, че започва интензивно търсене на общи 
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интереси и платформи между този сектор (CH) 
и сектора eInfrastructures, което погледнато 
по-детайлно е един естествен процес. Множе-
ство симптоми подсказват, че институциите от 
тези два сектора, намерили общ език, ще имат 
значителна технологична преднина и преи-
мущества при първоначалните апликационни 
„вълни” (Calls).

Участвате активно в дейността на 
ББИА, били сте член на Управителния съ-
вет на сдружението два мандата. Как оце-
нявате ролята на ББИА за развитието на 
библиотечния сектор?

Няма никакво съмнение, че една профе-
сионална асоциация, като ББИА, може и тряб-
ва да бъде основен фактор в нашата страна 
при оформянето на технологичните, методо-
логичните и юридическите норми, стандарти 
и инициативи в сферата на библиотечно-ин-
формационните инфраструктури. ББИА доказа 
през годините, че може да бъде такъв фак-
тор. Установяването на стабилни връзки с по-
добни национални и международни структури 
е от съществено значение за трансгранич-
ния трансфер на know-how. Това, че българ-
ските библиотеки имат участие в най-много 
международни проекти в сравнение с други-
те наши институции от този сектор, е заслу-
га и на активните международни инициативи 
на ББИА през изминалите години! Трябва да 
кажа, че ББИА обединява представители на 
институции от библиотечно-информационния 
сектор в най-широк смисъл. Често интереси-
те на различните групи институции са доста 
нехомогенни, понякога даже противоположни. 
Според мен, досега ББИА винаги е намирала 
модуса, общите метаинтереси на различни-
те групи професионални институции и се е 
справяла много успешно със своите задачи. 
За мен, участието ми в УС на ББИА в течение 
на два мандата, бе изключително интересно и 
полезно. Така се запознах по-добре с пробле-
мите, които стоят пред различните професио-
нални групи от библиотечно-информационния 
сектор в България. 

Посветили сте повече от 20 години от 
професионалната си дейност на библио-
течния сектор. Какво е според Вас е най-
голямото предизвикателство в библио-
течната професия? 

Едва ли бих могъл да дам изчерпателен от-
говор на този въпрос. Той е свързан с много 
технологични, социални, и даже политически 

и народопсихологически  проблеми. Ще Ви 
дам един пример. През 1997 г. имах късмета 
да бъда поканен по линия на една много прес-
тижна американска програма и в рамките на 
42 дни посетих множество интересни библио-
течно-информационни центрове в САЩ. Това 
бе времето на Yahoo и на двамата млади него-
ви създатели и собственици, типични юпита от 
Станфордския университет! Все още никой не 
знаеше за Брин и Пейдж, другите две бъдещи 
юпита от същия университет и техния проект 
Google.

В много академични библиотеки задавах 
въпроса защо Yahoo, създаден от хора на 
Станфордския университет (сред първите слу-
жители на Yahoo, knowledge engineers, преоб-
ладаваха бивши служители от библиотеката 
на Станфордския университет) се роди и за-
почна успешно да функционира извън универ-
ситета. В САЩ от времето на Президента Джон 
Кенеди университетите имат широки права и 
възможности за научно-приложна, развойна 
дейност. На този въпрос никой от библиотеч-
но-информационните академични служители 
не можеше вразумително да отговори.

В намирането на разумен отговор на този 
въпрос според мен се крие най-голямото пре-
дизвикателство пред „библиотекаря” в нача-
лото на ХХІ век. Въпросът има почти хамле-
товски мащаби – Да бъде или да не бъде! И до 
кога? И ако да, то как!?

И все пак някои неща са ясни. Ако отгово-
рът е положителен, то професията на бъдещия 
библиотекар трябва да бъде в много висока 
степен технологично ориентирана, без да губи 
от своите така важни социални и хуманитарни 
измерения! Това е много, много трудно за ре-
ализация днес. Даже в най-богатите и развити 
страни съществува все още отчетливо проти-
воречие между тези две начала. Това може би 
не е страшно, а точно обратното, защото това 
противоречие генерира нови качества и даже 
ценности.

И както винаги възниква въпросът ще съ-
умеем ли ние в България и кога да се съи-
змерим и синхронизираме като общество и 
държава с тези основополагащи за бъдещето 
тенденции.

Интервюто взе: Ваня Грашкина / grashkina@abv.bg
НАЦИД

Ключови думи: дигитални библиотеки,  
Динчо Кръстев, Фондация НАБИС, Централна 
библиотека на БАН, HORIZON–2020
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Анна Стратиева / bibliobotev@gmail.com
Библиотека „Христо Ботев”  – Кишинев

Библиотека „Христо Ботев” в гр. Кишинев 
е открита на 3 март 1992 г. През 2012 г. биб-
лиотеката отбеляза своя 20-годишен юбилей 
заедно с честванията на националния празник 
на България и българите – Денят на освобож-
дението от османско владичество, който се 
празнува широко и в библиотеката. В този ден 
каним гости – читатели и интересни личности.

Книжният фонд на библиотеката започва 
да се формира още преди да приемем първи-
те читатели на българска литература. Най-съ-
ществена подкрепа в това дело ни оказаха от 
град София – преди всичко Националната биб-
лиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Столична 
библиотека и отделни граждани, за което ние 
винаги изразяваме голямата си признател-
ност.

Книжният фонд в библиотека „Христо Бо-
тев” се формира от литература на три езика 
– български, румънски и руски. Литература-
та на български език е разнообразна – худо-
жествена класика, съвременни автори, детска 
литература, трудове по история и други про-
изведения. Специален кът в библиотеката е 
посветен на патрона ни – Христо Ботев. Не-
отдавна от Агенцията за българите в чужби-
на получихме дарение – портрет барелеф на 
Христо Ботев – работата на българския скулп-

тор Йордан Гаврилов. Скулптурата заема по-
четно място в библиотеката.

Гордостта на книжния фонд е уникалното 
събрание на литературни творби на бесараб-
ските български автори, които представляват 
етническите българи, присъстващи на молдов-
ска земя около 200 години. В тази колекция 
има проза, поезия, трудове по икономика, ис-
тория, етнография. По традиция в библиоте-
ката се организира представяне на всяка но-
воиздадена книга, написана от българи или 
свързана с българската тематика.

Библиотека „Христо Ботев” активно сътруд-
ничи не само с държавните структури, които 
се занимават с въпросите на културата, но и 
с обществените организации на бесарабските 
българи, с учебни заведения и научни дру-
жества. Сред тях са: Посолство на Републи-
ка България в Република Молдова, Бюро по 
междуетнически отношения в Молдова, Сек-
тор по българистика в Академията на науките 
в Молдова, Българска община в гр. Кишинев, 
Общество „Възраждане”, Научно дружество на 
българистите в Молдова, Български културен 
център в гр. Кишинев, Педагогически универ-
ситет „И. Крянге”, Висша антропологическа 
школа – Кишинев, Славянски университет в 
Молдова, Български лицей „Васил Левски” в 
гр. Кишинев.

Съвместно с тези организации библиоте-
ката провежда етнографски празници, пос-

ветени на културата и 
народните традиции на 
българите. Традицион-
но всяка година в биб-
лиотеката се празну-
ват Коледа, Бабин ден 
и други православни и 
народни празници, в 
които вземат участие и 
фолклорни колективи, 
преди всичко ансамбъ-
лът за български на-
родни песни „Въглен-
че”. В библиотеката се 
провеждат чествания 
и юбилеи на бележити 

Библиотека „Христо Ботев” – 
Кишинев, Молдова
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бесарабски българи, които имат голям принос 
за съхраняването и развитието на българската 
култура в Молдова.

През 2011 г. създадохме клуб „Болгарика” 
за хора, които се интересуват от българската 
култура, но не владеят български език. Чле-
новете на този клуб са читатели на библиоте-
ката с различен произход – молдовци, русна-
ци, украинци, белоруси и други. Библиотеката 
заедно с Българския културен център и пре-
подавателите по българския език спечелиха 
участие в проекта на Министерството на об-
разованието, младежта и науката в България 
– „Роден език и култура зад граница”. Тази го-
дина в сградата на библиотеката се провеждат 
курсове по български 
език, литература, исто-
рия и култура. Занятия-
та са много популярни, 
има много участници на 
тези курсове, а още по-
вече – желаещи. Надя-
ваме се, че този проект 
ще продължи и през 
следващата година.

Тази година библи-
отека „Христо Ботев” 
организира седмица по 
случай 20-годишния си 
юбилей. В рамките на 
празнуването прове-
дохме редица интерес-

ни мероприятия, в които 
участваха представите-
ли на Българското по-
солство, обществени 
организации, поети, пи-
сатели, преподаватели 
и всички, на които не 
е безразлична съдбата 
на българската култура 
и българите в Молдова. 
Както всяка година, на 
3 март участвахме и в 
мероприятията, които 
се провеждат пред па-
метника на българските 
опълченци в гр. Киши-
нев.

Библиотеката осъ-
ществява и библиографска дейност. Състави-
хме библиографски указател на литературата, 
свързана с живота, творчеството и дейността 
на Христо Ботев. Сега работим върху библиог-
рафски указател на произведенията на авто-
ри – бесарабски българи, в частност – на по-
ета Георги Барбаров. Библиотеката има свой 
блог, на който преставяме информация за на-
шата дейност.

Ключови думи: бесарабски българи, Библи-
отека „Христо Ботев” – Кишинев, юбилеи
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Пламена Златкова / pl.zlatkova@abv.bg
УниБИТ

Финландия е известна в света с добре раз-
витата си система от библиотеки и ефектив-
ното използване на информационните и ко-
муникационните технологии в работата им. 
Библиотечната система на страната включва 
публичните, университетските, политехниче-
ските, специалните и училищните библиотеки. 
Училищните библиотеки в държавата предос-
тавят качествено библиотечно-информацион-
но обслужване на учениците, като за целта 
си сътрудничат както с публичните, така и с 
другите библиотеки в страната. Ползването на 
библиотеките, както и достъпът до глобална-
та мрежа са безплатни. 80% от финландци-
те са редовни ползватели на библиотеките, 
а в „Програма за развитие на библиотеките 
2006–2010” е записано, че „те са социални 
средища, едни от най-важните обществени и 
некомерсиални места за срещи, оазиси на об-
ществено спокойствие и мир, в които се пре-
доставя гъвкава среда за обучение, качест-
вена и квалифицирана помощ при търсене на 
информация”.1

Обществените библиотеки във Финландия 
могат да бъдат наречени „семейни библиоте-
ки”, защото обикновено отделите за възрастни 
и за деца се намират в едно и също помещение. 
Повечето от децата на възраст до 15 години са 
редовни посетители и читатели на библиотеки-
те, както и 90% от учениците, които ползват 
услугите им. Много голям интерес предизвик-
ват сред тях библиотечните уроци, на които те 
имат възможност да се запознаят с предлага-
ните библиотечни услуги. В страната липсват 
специални детски библиотеки, но това не пре-
чи на добрата организация на библиотечното 
обслужване на деца и подрастващи, като ос-
новната отговорност за това носят публичните 
библиотеки и техните филиали, към които за-
дължително се обособяват детски отдели.

Във Финландия, страна, която по икономи-
чески показатели е на едно от първите места 
в света, училищните библиотеки също имат 

редица проблеми, които не се различават от 
тези в другите страни. Характерно и за тях е 
лошата книгоосигуреност и не доброто със-
тояние на библиотечните фондове, слабите 
контакти с други сродни институции, както и 
липсата на подготвени специалисти, поради 
което в тях най-често работят учители. Систе-
мата от училищни библиотеки е слабо развита 
поради факта, че повечето училища са малки 
и се смята за нерентабилно поддържането на 
библиотеки в тях. Затова за библиотечно-ин-
формационното обслужване на децата, подра-
стващите и младежите се разчита главно на 
публичните библиотеки и на техните детски 
отдели.

Финландия е лидер в използването на ин-
формационните и комуникационните техноло-
гии, както и най-четящата страна в света. На 
проведените PISA-тестове през 2003 г., които 
проучват четенето сред 15-годишните, фин-
ландските деца показват най-високите резул-
тати сред участниците от над 40 страни, взе-
ли участие в изследването. В проучването от 
2006 г. страната се нарежда на второ място в 
света, като е изпреварена само от Република 
Корея. Това обаче не повлиява на резултатите 
на финландските ученици от предходните го-
дини и може да се каже, че тя запазва лидер-
ските си позиции по отношение на грамотност-
та на подрастващите. Тези факти могат да се 
обяснят с провежданата в страната стабилна 
държавна политика в подкрепа на образова-
нието, както и с приоритетната задача на фин-
ландското Министерство на образованието да 
създаде подходящи условия за изучаване на 
родния език, придобиване на информационна 
грамотност и приобщаване на учениците към 
света на литературата и четенето. В страна-
та понятието „грамотност” се разглежда като 
водещ и ключов фактор за успешната реали-
зация на младите хора и гарант за личното и 

Училищните библиотеки  
във Финландия – партньор  
в образователния процес

 1 Library development program 2006-2010 : The library 
as an integrated service center for rural and urban areas. 
<http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Kirjastot/
linjaukset_ja_hankkeet/Librarydevelopmentprogram.pdf>  
(20.11.2010), p. 5.
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професионалното им израстване.
В тази посока значителна е заслугата 

на The Finnish School Library Association 
(Финландската асоциация на училищните 
библиотеки), работата на която е съсредо-
точена върху подобряването на дейността 
на училищните библиотеки и утвърждава-
нето на статута им като информационни 
центрове, работещи в подкрепа на обра-
зователния и възпитателния процес в учи-
лищата.

Макар в страната системата на училищ-
ните библиотеки да не е добре развита, в 
последните години се забелязва стремеж 
към промяна и превръщане на училищни-
те библиотеки в центрове за информация 
и култура. През 2002 г. със съдействието 
и подкрепата на Финландската асоциация 
на училищните библиотеки и Финландския 
национален съвет за образование е публи-
кувано ръководството ”A good school library” 
(„Добрата училищна библиотека”). Целта е 
чрез него да се подпомогне реализирането на 
единна държавна политика по отношение на 
училищните библиотеки, които да се развиват 
в синхрон с международните изисквания, тъй 
като те са равноправен партньор в обучени-
ето на децата, стимулират техните навици за 
четене и писане и са фактор за изграждането 
на информационното общество. Финландските 
училищни библиотеки са основен партньор и 
в реализирането на проекта „Четяща Финлан-
дия”, като целта е да се стимулира не само че-
тенето, но и да бъде изведена на преден план 
ролята на съвременната училищна библио-
тека, мястото ѝ в образованието на децата и 
съвременното общество и реформите, които е 
необходимо да бъдат осъществени. В ръковод-
ството са представени конкретни идеи за же-
ланата училищна библиотека, която е в помощ 
на учебния процес и има задължения за по-
добряването и повишаването на грамотността 
на учениците, включително чрез предоставя-
не на достъп до национални и международни 
бази данни от информация.

Във Финландия в добре организираните 
училищни библиотеки децата и юношите имат 
възможност да общуват с необятния свят на 
информацията, да придобият представа за 
тяхната организация, да опознаят различните 
видове документи, бази данни и да придоби-
ят умения за тяхното ползване, да се научат 
да анализират източниците и да ги оценяват. 
Училищните библиотеки са отговорни за въз-
питанието на учениците и формирането у тях 
на компетентности, които ще им дадат въз-
можност да бъдат способни потребители на 

информационните ресурси, като се стимулира 
и желанието им за учене. Библиотеката също 
е място за отдих и отмора и за неформални 
срещи на цялата училищна общност.2

Училищните библиотеки в страната пре-
доставят възможности и оказват подкрепа за 
професионалната квалификация на учителите, 
предлагат им достъп до актуална информация 
и форми за разнообразяване на преподаване-
то, методи за управление на информацията, 
които повишават и тяхната информационна 
култура.

Според препоръките, дадени в ръководст-
вото, за организирането на добри училищни 
библиотеки, които да работят в подкрепа на 
изпълнението на целите на училището, е не-
обходимо целият педагогически екип да осъз-
нае ползите от тяхната дейност и да е съпри-
частен към целите им. Директорът носи пряка 
отговорност и определя бюджета, с който раз-
полага училищната библиотека, съдейства за 
развитието ѝ и осигурява условия и възможно-
сти за допълнителна квалификация на библи-
отекарите, осъществява контакти със сродни 
по дейност институции. Училищният библио-
текар е отговорен за качественото библиотеч-
но-информационно обслужване на потребите-
лите, организира инициативи за стимулиране 
на четенето и приобщаването на децата към 
книгата, полага грижи за създаването на над-
ежден справочен апарат и води необходима-
та документация. В работата на училищната 
библиотека активно се включват и препода-
вателите по информационни и комуникаци-
онни технологии, които са част от екипа на 
училищната библиотека. Те осигуряват техни-

 2 Frantsi, Hannele at al. A Good School Library / 
Hannele Frantsi, Kaarina Kolu, Seija Salminen. <http://
suomenkoulukirjastoyhdistys.fi/eng/wp-content/
uploads/2010/02/A_good_school_library.pdf> (4.3.2011), p. 7.

Глобус



68

ческата поддръжка на компютърната техника, 
помагат на учениците при нейното използва-
не и участват в обучението им за начините и 
формите за извличане на информация. Всич-
ки те заедно работят за успешното развитие 
на училищната библиотека и за изпълнението 
на нейните мисия, цели, функции и задачи, 
дефинирани в Манифеста за училищните биб-
лиотеки на ИФЛА/ЮНЕСКО. В екип, те отгова-
рят за създаването на план за дейността на 
библиотеката и изработването на правила за 
нейното ползване. Учениците и родителите се 
включват доброволно в нейната работа, като 
активно подкрепят дейността ѝ и търсят начи-
ни за развитието ѝ.

Според Hannele Frantsi, Kaarina Kolu и Sei-
ja Salminen добрата училищна библиотека, 
която е и „сърцето” на училището, осигурява 
на подрастващите и на училищната общност 
подходящи естетически условия за работа и 
неформални контакти, предоставя достъп до 
разнообразни и актуални източници на ин-
формация, съдейства за формирането у деца-
та на интерес към ученето, повишава инфор-
мационната и читателската им култура, които 
са предпоставка за активното им участие във 
формите за учене през целия живот. Най-ва-
жната задача, която тя изпълнява е да съ-
действа на учениците за придобиването на на-
вици за четене и умения за търсене, намиране 
и анализиране на информация и умения сами 
да формулират своите информационни запит-
вания, като използват и възможностите, които 
предлагат компютърните и информационните 
технологии.3 За да изпълни своите отговор-
ности е необходимо училищният библиотечен 
фонд да бъде съответстващ на интересите на 
учениците и да им предлага освен документи, 
свързани с учебния процес и актуална лите-
ратура, съобразена с възрастовите особености 
на децата. Авторите препоръчват новите кни-
ги, които се набавят на ученик средно годиш-
но да са между 1 и 2.

В ръководството са посочени и 6 стъпки, 
през които трябва да премине процесът на из-
вличане на информацията и уменията, необ-
ходими на финландските ученици:

Стъпка 1. Определяне на проблема/тема-
та – това включва учениците да си отговорят 
на следните въпроси: Какво искам да науча? 
Какво ми е нужно да знам по темата? Каква 
информация ми е необходима?

Стъпка 2. Търсене на източници на инфор-
мация – тук въпросите, на които е необходимо 
да си отговорят подрастващите са: Как да по-
луча информация (чрез четене, слушане, гле-

дане)? От какви източници да я получа? Какво 
да направя с нея?

Стъпка 3. Подбор на информацията – съ-
държа отговори на въпросите: Как да избера 
подходящата информация? Кое от нея отгова-
ря на моя проблем/тема? Коя информация е 
надеждна (достоверна)?

Стъпка 4. Организиране на информацията 
– Как да я подредя и организирам? Кои въпро-
си са свързани помежду си? Как по-ясно да я 
онагледя? С диаграми или със снимки?

Стъпка 5. Представяне на резултатите – 
включва умения, отговорите на които са във 
въпросите: Как да представя ясно информа-
цията и заключението? Как да отбележа из-
точниците, които съм ползвал? Каква е моята 
гледна точка по проблема/темата?

Стъпка 6. Оценка на процеса и работата – 
Каква е оценката ми за крайния резултат? Как 
се справих с отделните етапи на работа? При 
кои теми срещнах трудности и защо?

Изисква се на територията на училищната 
библиотека да бъдат организирани 3 зони:
• служебна, предназначена за училищния 

библиотекар и за осъществяване на него-
вите ежедневни задължения;

• читалня, в която са на разположение до-
кументи и периодични издания в съответ-
ствие с учебните планове и възрастовите 
характеристики на ползвателите;

• компютърна и медия зона, в която се оси-
гуряват възможности за работа с информа-
ционните технологии и достъп до глобал-
ната мрежа, както и условия за работа в 
група.
Развитието на училищните библиотеки 

може да протече по много начини, но безспор-
но то трябва да е съпроводено от усърдна ра-
бота в подкрепа на нейната дейност от стра-
на на цялата училищна общност, държавата и 
сродните организации. Наличието на библио-
тека на територията на училището гарантира 
използването ѝ по време на ежедневния уче-
бен процес, а това съдейства за по-доброто 
усвояване на учебния материал и за придо-
биването на необходимите навици, които да 
гарантират успешната адаптация на децата и 
юношите в съвременното общество.

Във Финландия библиотеките реализират и 
множество програми и проекти за приобщава-
нето на тийнейджърите към книгата и чете-
нето чрез използването на възможностите на 

 3 Frantsi, Hannele at al. A Good School Library / 
Hannele Frantsi, Kaarina Kolu, Seija Salminen. <http://
suomenkoulukirjastoyhdistys.fi/eng/wp-content/
uploads/2010/02/A_good_school_library.pdf> (4.3.2011), p. 16.
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информационните технологии. Създадени са 
бази данни и сайтове, които представят как-
то традиционното и класическото финландско 
литературно наследство, така и това на други 
страни и народи. Установено е, че приказките 
например оказват голямо влияние върху раз-
витието на въображението на децата, с тях те 
разширяват познанията и опита си, възприе-
мат модели на поведение, научават се да пра-
вят разлика между добро и зло. 

Затова с подкрепата на Министерство на об-
разованието на Финландия и Публичната биб-
лиотека в Хелзинки е разработена база данни, 
в която се съдържат пълните текстове на по-
вече от 18 хиляди приказки с над 1000 герои.4 
Сайтът се посещава не само от деца –любите-
ли на вълшебните приказни светове, но и от 
техните родители, баби и дядовци. С европей-
ските приказни герои и техните увлекателни 
приключения, децата могат да се запознаят от 
единния портал на финландските библиотеки. 
Там те могат да прочетат истории от Великоб-
ритания, Италия, Шотландия, Исландия и, раз-
бира се, от собствената си страна.

Друг интерактивен национален проект е 
сайтът „Училищен приятел”, разработен от 
Националния съвет по образованието на Фин-
ландия. Той е насочен към учениците от ос-
новните и средните училища в страната. В 
него те могат да намерят и прочетат творбите 
на млади писатели, да получат информация за 
това как сами да започнат да пишат литера-
турни произведения – жанрове, образи, сю-
жети. На страницата могат да се информират 
и за етиката, която е необходимо да спазват в 
процеса на електронното общуване.5

Издателствата, които приоритетно се зани-
мават с публикуване на книги за деца и под-
растващи, се подкрепят активно от държавата. 
Те получават значителни субсидии, а книгите 
издадени с грантове, не се облагат с данъци.6

Финландските библиотеки служат като до-
бър пример на редица страни по света, които 
вървят по пътя на преобразуването им в ин-
формационни и културни средища на общ-
ността. Въпреки че училищните библиотеки 
в страната не са достатъчно добре организи-
рани и имат редица проблеми, стремежът на 
държавата и на библиотечната общност е те 
да станат пълноценни партньори в образова-
телния процес на децата и юношите. Похвал-
но е, че държавата оказва сериозна подкрепа 
при реализирането на полезни библиотечни 
политики, които засягат училищните библио-
теки и е партньор на много проекти, свързани 
с получаването на качествено образование от 

децата. Друг важен момент е екипната рабо-
та, която потвърждава факта, че училищната 
библиотека е достоен партньор при реализи-
рането на целите на училището, а за изграж-
дането на добра библиотека отговорност носи 
цялата училищна общност.

Не случайно само преди няколко години, 
през 2008 г., ООН определи финландската об-
разователна система за най-добрата в света. 
Това се потвърждава и от изключително ви-
соките резултати, които демонстрират 15-го-
дишните деца в изследванията на PISA. Види-
ма е обаче и грижата на държавата за тяхното 
образование, реален и действен партньор, в 
което са и библиотеките в страната, а за учи-
лищните се полагат специални грижи. Само 
при наличието на такава симбиоза и разбира-
не на тяхната роля за повишаване качеството 
на образованието е възможно да има видими 
резултати от дейността и на правителствата, 
и на библиотеките, общата грижа на които са 
децата – бъдещето на всяка страна в света.

Ключови думи: детско четене, проект  
„Четяща Финландия”, училищни библиотеки, 
Финландска асоциация на училищните  
библиотеки

 4 Kallion Kirjasto. Satu Kortisto. <http://pandora.lib.hel.fi/
kallio/sadut/tekijat.html> (15.01.2011).
 5 Koulukaveri. <http://db3.oph.fi/koulukaveri/e-index.htm> 
(17.08.2010).
 6 Ангелова, Красимира. Финландската библиотечна систе-
ма – водеща структура в изграждането на общество, осно-
вано на знанието (обобщения от проведени интервюта и 
лични наблюдения. // Бюл. на СБИР, 2003, № 1–2, с. 19–24.
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Николина Иванова-Бел / nbell@aubg.bg
Библиотека „Паница”,  АУБ

Новата услуга на JSTOR е поредна стъпка 
в целите на организацията да повиши въз-
можностите за достъп до научни публикации 
за гражданите. Тя ще позволи безплатен дос-
тъп на хората от всяка точка на света до част 
от съдържанието ѝ. В момента платформата е 
в тестов период, като се очаква стартът ѝ да 
бъде в рамките на след-
ващите няколко седми-
ци. 

Над 30 издатели с 
около 70 заглавия на 
свои научни списания 
са заявили желанието 
си да участват в експе-
рименталната програма. 
Планира се увеличаване 
на броя им. Достъпът ще 
бъде безплатен само за 
отделни броеве на тези 
списания. Всяка статия, 
която участва в програ-
мата Register & Read, ще 
бъде обозначена с необ-
ходимата индикация, за 
по-лесното ѝ намиране. 
Идеята е, потребители, 
които нямат или прите-
жават частичен достъп до базата данни, да 
могат да четат свободно научни статии. Осо-
бено облагодетелствани ще бъдат научни ра-
ботници, студенти и преподаватели, чиито ин-
ституции не могат да си позволят да плащат 
абонамент за ресурса. 

Единственото условие е потребителят да 
създаде собствен профил MyJSTOR. Регистра-

цията отнема няколко минути и е напълно без-
платна. Освен за идентификация на читателя, 
MyJSTOR изпълнява ролята и на лавица с лич-
но подбрана колекция от статии (shelf), в коя-
то могат да се добавят до три документа. Те 
ще могат да се четат само онлайн в 14-дневен 
срок. След изтичането на този период, потре-
бителят трябва да премахне ненужните статии 
и при нужда да добави отново до 3 нови доку-
мента. При желание, PDF–версиите на стати-

ите могат да бъдат достъпни за закупуване и 
изтегляне. Ако потребителят закупи статии от 
подбраната си колекция, PDF–версиите ще бъ-
дат съхранени и достъпни в неговия MyJSTOR 
профил по всяко време.

 
Ключови думи: безплатен достъп, JSTOR

Регистрирай се и чети: 
разширяване на достъпа  
до JSTOR

Глобус



71

Мария Младенова / mladenovamaria@abv.bg
УниБИТ

На 2 март 2012 г. ни напусна Тодора Топа-
лова, която посвети целия си съзнателен жи-
вот на всеотдайно служене на библиотеките, 
на библиотечната професия и на утвърждава-
нето на библиотечното образование в Бълга-
рия. Те бяха смисълът на нейния динамичен 
живот, нейна грижа, болка, радост и вълне-
ния. 

Тодора Топалова бе открояваща се лич-
ност както у нас, така и сред международната 
професионална общност, която я уважаваше 
и ценеше високо нейната компетентност. За 
това цели 10 години – от 1977 до 1987 г., тя бе 
активен член на Постоянния комитет на ИФЛА 
по въпросите на библиотечното образование и 
представляваше достойно България в редица 
международни форуми.

Тодора Топалова е родена на 16 август 
1921 г. в гр. Троян, в семейство с изразени 
литературни, музикални и културни интереси. 
След като завършва немска филология в Со-
фийския университет, в продължение на пет 
години е учителка по немски език в смесената 
гимназия в родния си град, но Троян се оказва 
тесен, много спокоен и дори скучен за неспо-
койната ѝ и динамична натура.

Затова през 1948 г. напуска троянската 
гимназия и идва в София и без пари, и без 
работа. От едно обявление в столичен вестник 
младата и красива дама научава, че в библио-
теката на Софийски университет има вакантно 
място за асистент-библиотекар. При срещата 
и́ с директора на библиотеката той и́ обясня-
ва, че за да заеме длъжността, е необходимо 
да завърши шестмесечен курс за библиотека-
ри висшисти, ръководен от проф. Тодор Бо-
ров – по това време директор на Българския 
библиографски институт „Елин Пелин” (ББИ). 
Срещата ѝ с проф. Боров се оказва и съдбов-
на, и знакова за Тодора Топалова. Той не само 
я приема в шестмесечния курс, от който вече 
са изминали три месеца, но едновременно я 
назначава за помощник-библиотекар в ББИ, а 
след завършване на курса – за библиотекар.

В края на 1950 г. по предложение на Кон-
стантинка Калайджиева, която по това вре-
ме завежда отдел „Библиотеки” в Комитета 
за наука, изкуство и култура, е назначена за 
референт-ръководител в същия отдел, къде-
то работи до 1960 г. Тук тя работи с две от 
най-големите специалистки в България в об-
ластта на библиотечното дело – Константин-
ка Калайджиева и Цветана Матеева, на които 
дължи много за бързото си израстване и ут-
върждаване като знаещ и можещ библиотечен 
специалист. В продължение на 10 години г-жа 
Топалова работи всеотдайно за създаването и 
утвърждаването на 27-те окръжни библиотеки 
в България, които остават нейната първа го-
ляма любов и слабост. Затова тя следи с ин-
терес, съпричастие и вълнение тяхното разви-
тие, успехи и трудности до края на живота си.

След смъртта на директора на Държавния 
библиотекарски институт (ДБИ) – известния 
библиограф и библиотековед Ценко Цвета-
нов, тя е назначена за директор на института 
и го ръководи изключително успешно цели 27 
години – от 16 май 1960 до 1 юли 1987 г., 
превръщайки го в авторитетно, уважавано и 
търсено учебно заведение, върху традициите 
на което израства днешният Университет по 
библиотекознание и информационни техноло-
гии (УниБИТ). Трудно е да се разкрие в цялост 

Напусна ни 
Тодора Топалова

In memoriam
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огромната и съзидателна работа, извършена 
от Тодора Топалова през тези дълги години, 
поради което ще се опитам да поставя акцен-
ти само върху най-значимите ѝ постижения и 
заслуги за утвърждаването на ДБИ като авто-
ритетно учебно заведение не само в България, 
но и в чужбина.

Тодора Топалова заварва едно скромно 
учебно заведение, с щат от 7 преподавате-
ли, обучаващи 90 студенти в редовното и за-
дочното обучение само по една специалност 
– библиотекознание и библиография. Една от 
първите ѝ стъпки е да увеличи приема на сту-
дентите два пъти и половина, което води и до 
увеличаване на щатните преподаватели. От 7 
те стават 16, като стремежът ѝ е всеки от тях 
да преподава само по една дисциплина, за да 
може да се изгради като задълбочен специа-
лист. Топалова успява да привлече за препо-
даватели не само цяло съзвездие от водещи 
библиотековеди и библиографи, но и едни от 
най-известните университетски професори 
като проф. Стефан Станчев, проф. Людми-
ла Стефанова, проф. Руси Русев, проф. Ани 
Гергова и много други. Не е възможно да се 
изброят имената на всички авторитетни пре-
подаватели, работили в ДБИ и оставили и до 
днес незаличими спомени в сърцата на хиля-
дите възпитаници на института.

Много бързо Топалова създава и няколко 
катедри, като основната им задача е прера-
ботването и осъвременяването на учебните 
планове и програми, написването на редица 
учебници, много от които се ползват и днес. 
Важна заслуга на Тодора Топалова е създа-
ването през 1969 г. и на специалност Науч-
на информация, с която ДБИ пръв в страната 
започва да подготвя специалисти за потреб-
ностите на създаващите се по това време ин-

формационни центрове и бюра. По-късно, 
през 1977 г. тя създава и специалността Кни-
горазпространение, наложена от изисквания-
та на времето и динамиката в развитието на 
книжния пазар.

Резултат от стремежа на г-жа Топалова да 
разшири контактите на ДБИ със сродни учебни 
заведения в чужбина са извоюваните десетки 
дългосрочни специализации на преподавате-
лите главно в бившия СССР, в институтите по 
културата в Москва и Ленинград (днес Санкт 
Петербург). С голяма настойчивост тя успява 
да извоюва и изпращането на 63 отличници 
на ДБИ в Москва, Ленинград, Киев и Минск, 
за да завършат висше библиотечно образова-
ние, които и днес са ключови фигури в биб-
лиотечната система на България. Сериозен 
успех за ДБИ са и дългосрочните договори, 
които сключва Тодора Топалова за обмен на 
студентски групи и преподаватели с Библио-
течното училище в Лайпциг „Ерих Вайнерт” и 
с Центъра за квалификация на библиотекари 
във Варшава и др., които дават възможност на 
българските студенти и преподаватели да се 
запознаят с работата на най-добрите библио-
теки в тези страни.

През 1963 г. в България се провежда за 
пръв път редовната сесия на ИФЛА, която ста-
ва важно събитие в живота на библиотечната 
общност в страната. Старите джентълмени от 
Европа и Америка са впечатлени от библиоте-
ките ни, от отличната организация на сесия-
та, от високата интелигентност на български-
те библиотекари, от владеенето им на чужди 
езици. Тази сесия на ИФЛА се оказва много 
стимулираща и за Тодора Топалова. Тя реша-
ва, че ще участва в редовните сесии на ор-
ганизацията, пътувайки на собствени разнос-
ки. И от 1963 до 1976 г. участва в годишните 

конференции на ИФЛА, трупа знания 
и създава много полезни контакти с 
лидерите на световната библиотечна 
общност, с много от които поддържа 
връзки дълго и след пенсиониране-
то си. През 1977–1987 г. Топалова е 
член на Постоянния комитет на ИФЛА 
по въпросите на библиотечното обра-
зование, като в този период органи-
зира работата на три негови работни 
посещения в България, приобщавайки 
българските библиотечни специали-
сти към целите, задачите и стратегия-
та на ИФЛА.
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Видяла много библиотечни училища по 
света, у Топалова се ражда идеята за създа-
ване на самостоятелна сграда на ДБИ. От края 
на 1969 г. тя започва настойчиво да реализи-
ра идеята си, за да се стигне до 6 април 1977 
г., когато сградата, в която днес се намира 
УниБИТ, бе тържествено открита в присъстви-
ето на над 500 официални гости от страната и 
чужбина. Този тържествен ден настъпва след 
осем години упорит труд, посветени на идеята 
и нейното трудно реализиране. Осигуряването 
на мястото за строеж, изготвянето на архите-
ктурното задание, осигуряването на средства-
та за строежа, включването му в строителния 
план на Комитета за култура, осигуряването 
на строителните материали и работната ръка 
са лично дело и заслуга на Тодора Топалова.

На 6 април 1977 г. на тържественото откри-
ване на сградата присъства почти целият със-
тав на Постоянната комисия на ИФЛА по въ-
просите на библиотечното образование, както 
и президентът на ИФЛА г-н Пребен Киркегор, 
който в своето приветствие каза: „Уважаема 
госпожо Топалова, ние, които Ви познаваме от 
много години като енергична и вдъхновена ор-
ганизаторка на професионалното библиотечно 
образование в България, сме щастливи, че сме 
с Вас на днешния ден, който, предполагам, е 
денят на Вашия професионален и жизнен път. 
Вие показахте, скъпа домакиньо, на днешното 
тържество един пример за останалия свят до 
какво високо равнище може да се достигне в 
нашата професия, когато един творец с въоб-
ражение, ръководител с фантастична енергия, 
компетентен и посветен на делото си културен 
деятел си постави висока цел и влага всички-
те си сили в борбата за постигането и́”.

На следващия ден – 7 април – в голямата 
зала за конференции на парк-хотел „Москва” 
се състоя международен симпозиум на тема 
„Актуални проблеми на библиотечното обра-
зование”, в който взеха участие десетки ви-
дни учени от чужбина, сред които ще спомена 
проф. Бен Ругас – директор на Библиотечното 
училище в Норвегия, д-р Ханс-Петер Ге – от 
Щутгарт, завеждащ секцията на ИФЛА „Биб-
лиотечни училища”, много бивши и настоящи 
преподаватели в ДБИ, директори на окръж-
ни библиотеки и изтъкнати библиотекари от 
страната. Негов главен организатор бе пак То-
дора Топалова.

За 27-те години, в които Тодора Топало-
ва ръководи ДБИ, тя успя да го превърне в 
истинско средище на духовен, професиона-
лен и културен живот, утвърждавайки се като 
ярък строител на библиотечното образование 
в България. Нейните заслуги за развитието на 
библиотечното дело, библиотечното образова-
ние и българската култура са високо оценени 
и от държавата, и през 1963 г. тя е удостоена 
с орден „Кирил и Методий” I степен, а през 
1976 г. получава почетното звание „Заслужил 
деятел на културата”. Построяването на сгра-
дата на ДБИ, която днес приютява УниБИТ, 
чието възходящо развитие тя следеше с въл-
нение до последния си дъх, бе истински венец 
на нейната съзидателна и динамична дейност.

След 10 ноември 1989 г. тя бе човекът, 
който пръв даде идеята и у нас да се създаде 
професионален библиотечен съюз. Предложе-
нието ѝ бе прието от младите колеги в НБКМ 
Ваня Грашкина, Цветанка Панчева и Алек-
сандър Казанджиев и бе създаден Съюзът на 
библиотечните и информационните работни-
ци (днес ББИА), който бе първият браншови 
съюз, създаден в България след 10 ноември 
1989 г. Тя бе сред неговите учредители и сле-
деше с вълнение и радост неговите прояви, 
видимото му укрепване и силно присъствие в 
библиотечното пространство на България.

По случай нейната 85-годишнина и за за-
слугите ѝ за развитието на ДБИ и библиотеч-
ното образование в страната Академичният 
съвет на СВУБИТ ѝ организира тържествено 
честване (6 април 2006 г.), на което Ректо-
рът проф. дин Стоян Денчев ѝ връчи Почетния 
знак на СВУБИТ и аудитория 207 бе наимену-
вана на нейно име.

Убедена съм, че е вярна мисълта на Лукре-
ций, че „Човек си отива, но делото му остава”, 
а всичко, което ни остави Тодора Топалова е 
ценен влог в утвърждаването на библиотечно-
то дело, библиотечното образование и духов-
ната култура на България. 

Затова ще носим в сърцата си нейните мъд-
ри съвети и голямата ѝ любов към библиотеч-
ната професия и библиотеките.

Сбогом, госпожо Топалова, 
и почивайте в мир!
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Татяна Янакиева / tatyana_yanakieva@yahoo.com 
СУ „Св. Климент Охридски”

Българската библиотечна общност вече 
разполага с превод на консолидираното из-
дание на Международния стандарт за биб-
лиографско описание ISBD (Консолидирано 
издание на ISBD), одобрено от Постоянна-
та комисия на Секцията по каталогизация на 
ИФЛА и препоръчано от Групата за преглед 
на ISBD (декември 2010 г.). Преводът е въз-
ложен от ББИА на един от най-добрите бъл-
гарски експерти по каталогизация – доц. д-р 
Александра Дипчикова. За редактор на пре-
вода е избран също изявен професионалист 
в тази област – Виолета Людсканова. Трябва 
да благодарим на Асоциацията и на работния 
екип за бързата реакция (нетипично явление 
за България), която дава в ръцете на специа-
листите важен инструмент за синхронизиране 
на каталогизационния процес у нас с усилията 
на световната библиотечна колегия.    

Запознаването с този стандарт и прило-
жението му в нашата практика няма да бъде 
безпроблемно – той убедително ни показва, 
че отново сме в догонваща позиция и че тряб-
ва да преодолеем съществуващата инерция в 
областта на каталогизацията, за да отговорим 
на  по-високите изисквания за професионална 
компетентност в тази област.

Стандартът отразява най-новите тенденции 
в развитието на каталогизацията. Той прив-
нася нова терминология, адекватна за тези 
промени. Стреми се да подобри оперативната 
съвместимост между библиографските систе-
ми за търсене и извличане на информация и 
форматите за показване.    

Амбициозните цели на Консолидираното 
издание на ISBD да бъде международен стан-
дарт за библиографско описание изправят 
преводачката Александра Дипчикова пред се-
риозни предизвикателства. Най-важното от 
тях е преводът да бъде семантично съотве-
тен на оригинала. Мисля, че тя се е справила 
отлично с тази задача – без да се опитва да 
опростява и разяснява новите термини, тя е 
търсила и е успяла да намери точни езикови 
еквиваленти на български език, за да преда-
де  смисловото им съдържание. Може да се 
каже, че българският превод на Консолидира-
ното издание на ISBD се нарежда достойно до 
преводите, направени вече в други страни по 
света.  

Общи впечатления 
от Консолидираното издание на ISBD
Историческите бележки, представени в 

началото на текста, представят стъпките, из-
вървяни от каталогизаторите за създаване 
на стандартизирано библиографско описа-
ние в помощ на универсалния библиографски 
контрол, чрез което данните за публикувани-
те във всички страни ресурси стават достъп-
ни във форма за международно възприемане 
и осигуряват съвместимост при обмена на би-
блиографска информация.

ISBD: Международен стандарт 
за библиографско описание: 
Консолидирано издание
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Предварителният вариант на Консолидира-
ното издание на ISBD е предложен за широко 
обсъждане през периода 2007–2010. За този 
период от време създателите на правила за 
каталогизация и схеми за метаданни от всич-
ки страни имаха възможност да се запознаят 
с текста, да го осмислят, обсъдят и предложат 
своите препоръки за усъвършенстването му, 
като се вземат под внимание и промените в 
националните и многонационалните правила 
за каталогизация.

Важно е да се подчертае, че принципите 
на библиографското описание и структурата 
му, дефинирана в системата на ISBD, се за-
пазва като основен метод за каталогизация. 
Окончателният текст на Консолидираното из-
дание на ISBD стъпва върху десетилетната 
практика от приложението на системата ISBD 
стандарти, мотивирано от автоматизацията на 
библиографския контрол и от икономическа-
та необходимост от споделена каталогизация. 
Тази практика е доказала ползата от библи-
ографски описания на различни ресурси за 
всички видове каталози в режим онлайн или 
в традиционна форма. Като се запазва тради-
цията и се предлагат указания за съвместима 
описателна каталогизация в световен мащаб, 
за да се подпомогне международният обмен 
на библиографски записи между национални-
те библиографски агенции и в рамките на ця-
лата интернационална библиотечно-информа-
ционна общност (включително производители 
и издатели), в Консолидираното издание на 
ISBD са въведени и някои промени. 

В какво се състоят промените?
1. Консолидираното издание на ISBD за-

мества използваните до този момент отдел-
ни стандарти  за описание на библиотечни 
ресурси като взема под внимание промените 
в националните и многонационалните прави-
ла за каталогизация. Той е предназначен за 
описание на всички съществуващи до сега ви-
дове публикувани материали и за описание-
то на ресурси, които са представени в повече 
от един формат. Стандартът обединява в една 
структура сходни указания от всеки отделен 
ISBD, смесва публикуваните версии на тексто-
ве за различни видове материали, уеднаквява 
езиковия израз. На първо място се сочат об-
щите указания, които се прилагат към всич-
ки видове ресурси, а след това специфичните 
упътвания, които  добавят информацията, не-

обходима за определен конкретен вид ресурс 
или са изключения от общото правило.

2. Премахва се редната дума. Подобна про-
мяна отдавна не е новост в областта на ката-
логизацията. Във форматите за машиночетими 
библиографски записи, например в комуника-
тивния формат UNIMARC, редната дума също е 
изключена. Тя не присъства и в наскоро при-
етите Международни принципи на каталогиза-
ция (IFLA Cataloguing Principles, 2009 г.), в Ан-
гло-американските правила за каталогизация, 
означени като  Описание на ресурс и достъп 
до него (RDA: Resource Description and Access) 
и др.

3. Въведена е  нова област 0, наречена 
Област на формата на съдържанието и 
вида на носителя. Счита се, че е необходи-
мо още в самото начало на записа да се по-
сочи както основната форма (форми), в която 
е изразено съдържанието на ресурса, така и 
вида (видовете) на средството, използвано за 
предаване на това съдържание. Мотивировка-
та е, че по този начин ще се подпомогнат пол-
звателите на каталога при идентифицирането 
и подбора на ресурси, отговарящи на техните 
потребности. В съвременното информацион-
но пространство се появяват все нови и нови 
ресурси, все по-разнообразни са формите, в 
които се изразява съдържанието им, появя-
ват се нови носители, увеличава се броят на 
ползвателите. Изчерпателната информация за 
формата на съдържанието и вида на носителя 
ще улесни достъпа на всички ползватели със 
специфични потребности, ще облекчи обмена 
на каталожни записи в рамките на коопера-
тивни мрежи и оперативната съвместимост с 
други стандарти за метаданни в среда на сво-
боден достъп. 

Тази нова област на описанието замества 
означението за материал, което до сега  се 
правеше в Областта на заглавието и авторска-
та отговорност. 

3.1. Термините за означаване формата на 
съдържанието и вида на средството се изби-
рат от международно стандартизирани списъ-
ци. Използват се  един или няколко термина, 
отразяващи основната форма или форми, в 
които е изразено съдържанието на ресурса, 
дадени са определенията и обхвата им. Към 
термините могат да се добавят една или ня-
колко характеристики на съдържанието, които 
уточняват вида, сетивното естество, размер-
ността и/или наличието или отсъствието на 
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движение за описвания ресурс, също предста-
вени в стандартизиран вид. Уточнена е и пун-
ктуацията, чрез която характеристиката на 
съдържанието се присъединява към формата 
на съдържанито.  

3.2. Към термините за вид на средството 
или видовете средства, използвани за преда-
ване на съдържанието на ресурса (например 
микроформа, аудио, електронен, проекционен 
и др.), взети също от международно стандар-
тизирани списъци, са включени определения 
и представени описания за обхвата им. Вклю-
чени са и много примери, които могат да слу-
жат за ориентация на каталогизаторите. Пред-
ставени са и примерни модели за възможните 
варианти при избора на термини за вида на 
средствата. 

4. В Консолидираното издание на ISBD 
е направен опит да се постигне хармонична 
връзка между стандартите ISBD и модела на 
функционалните изисквания към библиограф-
ския запис (FRBR). За целта Групата за прера-
ботка на ISBD съставя подробна таблица, оза-
главена „Съпоставяне на елементите на ISBD 
и обектите, атрибутите и връзките на FRBR” 
(приета като официален документ от Посто-
янната комисия на Секцията по каталогизация 
на 9 юли 2004 г.).

Наложилите се чрез FRBR термини „про-
изведение”, „форма на проявление”, „фор-
ма на физическо представяне” и „физическа 
единица”, определени в контекста на модела 
„обект–връзка”, се възприемат, макар и с из-
вестни ограничения, като изместват употребя-
вани в ISBD термини.  

4.1. Налага се използването на термина 
„ресурс” вместо „единица” или „публикация”. 
Това решение е прието, за да се избегне обър-
кване, тъй като в някои от предишните стан-
дарти ISBD употребата на термина „единица” 
се различава по съдържание от същия термин, 
използван в FRBR. Според терминологията на 
Функционалните изисквания към библиограф-
ските записи ISBD се прилага за описание на 
форми на физическо представяне, като опи-
сваната единица се приема за екземпляр от 
цялата форма на физическо представяне. От 
тази гледна точка се изследват елементите 
от данни в ISBD, за да се определят като не-
задължителни онези от тях, които не са задъ-
лжителни и във FRBR. Няма случай, при който 
елемент от данни да е задължителен за FRBR, 
а в ISBD да не е задължителен.

4.2. Въвеждат се термини като едночастни 
и многочастни  ресурси, продължаващи ре-
сурси, мултимедийни ресурси, интегриращи 
ресурси и др. под. 

4.3. В Консолидираното издание на ISBD 
се прилагат идеи, възприети в  Междуна-
родните принципи на каталогизацията (IFLA 
Cataloguing Principles, 2009 г.), заместващи 
Парижките принципи (1961 г.), и предназна-
чени не само за библиотеки, но и за архиви, 
музеи и други общности, а така също и в Ан-
гло-американските правила за каталогизация, 
означени като Описание на ресурс и достъп до 
него (RDA: Resource Description and Access). 
Като се отчита необходимостта библиограф-
ската информация да бъде изцяло интегрира-
на в средата на съвременните информационни 
и комуникационни технологии, Консолидира-
ното издание на ISBD се преориентира към 
по-широко схващане за основните задачи на 
каталогизацията – подпомагане на потреби-
телите за намиране, идентифициране, подбор 
и достъп до ресурси и интернационализира-
не на ползването му, постепенно доближава-
не към обектно-ориентираните бази данни и 
интеграция в семантичния уеб, за каквото се 
застъпва RDA. 

5. Видоизменени са наименованията на 
някои от областите на библиографското опи-
сание, като следствие от възприетата нова 
терминология и желанието наименованието 
на областта да отрази по-точно идентифи-
кационните характеристики на всички видо-
ве документи, представени в нея. Например 
„Областта за характеристика на изданието” 
е променена на „Област на изданието”, а об-
ласт 3 се означава като „Област на специфич-
на характеристика на материала или вида на 
ресурса”; „Областта на издателските данни” е 
наречена „Област на публикуване, произве-
ждане, разпространяване и др.”; „Областта на 
физическата характеристика” е наречена „Об-
ласт на описание на материала”; „Областта на 
серията” е променена на „Област на серията и 
на многочастния монографичен ресурс”; „Об-
ластта на международния стандартен номер, 
цена и начин на набавяне” е представена като 
„Област на идентификатора на ресурса и усло-
вията за достъпност”. 

6. В края на Консолидираното издание на 
ISBD са включени няколко важни за профе-
сионалистите приложения:
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6.1. Описание на много нива, насочено към 
библиографско описание на части. 

Описанието на много нива се основава на 
разделянето на описателната информация на 
две или повече нива. Първото ниво съдържа 
информация, която е обща за цялото или за 
главния ресурс. Второто и следващите нива 
съдържат информация, която се отнася до от-
делни отделими единици. Тази процедура се 
повтаря на толкова нива, колкото са необхо-
дими, за да се опишат изцяло ресурсът и не-
говите единици.  

На всяко ниво елементите на описанието 
се посочват в същата последователност и със 
същата пунктуация както при единните ресур-
си. 

Описанието на много нива може да се при-
лага при: физически отделени единици на 
многочастен ресурс; физически отделени ре-
сурси, които са допълнения или приложения 
към друг ресурс (виж 5.4, 5.4.3, 7.5); физиче-
ски отделни единици на мултимедиен ресурс.

Разгледани  са няколко възможности за та-
кова описание: с общо заглавие на ресурса 
и с посочване на отделните заглавия в забе-
лежка (виж 7.7); с посочване на заглавието 
за всяка отделна част, а общото заглавие – в 
областта на серията (виж 6.1); с посочване на 
съчетание от заглавието на всяка част с общо-
то заглавие (виж 1.1.3.7, 1.1.5.3); аналитично 
описание, за което ИФЛА препоръчва да се из-
ползва Ръководство за прилагане на ISBD при 
описанието на съставни части (Guidelines for 
the Application of the ISBDs to the Description 
of Component Parts (London, 1988). 

6.2. Двупосочни надписи – за записи на аз-
буки, които се изписват отляво надясно и аз-
буки, които се изписват отдясно наляво.

6.3. Библиография на най-важните до-
кументи, отнасящи се до каталогизацията: 
съществуващите международни стандарти в 
тази област, каталогизационни правила и дру-
ги основни източници, препоръчвани от ИФЛА.

6.4. Съкращения, използвани в консолиди-
раното издание.

6.5. Термини и определения.
Това са определения за термини, които в 

ISBD са използвани с тяхното специално зна-
чение или с едно от общоприетите им значе-
ния. Включени са и определения на някои тер-
мини, които са употребени в обикновения им 
библиографски смисъл. Основните източници 
за терминологичните определения са вече ут-

върдени стандарти, каталогизационни прави-
ла, специализирани енциклопедии и др. под., 
които са пълно цитирани в библиографията. 

Оценявам това приложение като най-по-
лезно за всички специалисти в областта на ка-
талогизацията. То представлява своего рода 
тълковен речник на 232 термина, подредени в 
азбучен ред с изградени препратки за връзки 
между тях. Без съмнение това приложение ще 
се превърне в ядро на един бъдещ термино-
логичен речник, от който българската библи-
отечна общност остро се нуждае, за да спре 
разнопосочната и твърде произволна употре-
ба на терминологията в много от публикаци-
ите на българските специалисти. Разбира се, 
трябва да направим уговорка, че разяснява-
нето на термините се прави изключително в 
контекста на каталогизацията. 

Тъкмо преводът на това приложение е най-
големият успех за Александра Дипчикова и 
показва най-добрите нейни страни като пре-
водач – съчетание на висока професионална 
компетентност с отлична филологическа под-
готовка и потвърждава авторитета ѝ на во-
дещ комуникатор за българската библиотечна 
общност в съвременната нормативна база.

6.6. В самия край на текста е включен Аз-
бучно-предметен показалец – част от спра-
вочния апарат към стандарта, който изразява 
основното му съдържание чрез азбучно под-
редени предметни рубрики и посочва на по-
требителя в коя област (подобласт) на опи-
санието и за кой вид ресурси може да намери 
инструкции за приложението им.   

7. Други по-маловажни промени се отна-
сят до: опростяване при означаването на ни-
вата на задължителност; ценни разяснения за 
основата (източника) на описанието,  особено 
що се отнася до новите видове ресурси; от-
страняване на някои указанията за описание 
на по-стари монографични ресурси, които не 
съответстват на ISBD; редакционни промени, 
с цел да се избегне претрупаност на стила и 
да се постигне по-голяма хармонизация.

Заключение
Консолидираното издание на ISBD в пре-

вод на български език е повод да се поставят 
и обсъдят на професионално ниво важни за 
българската библиотечна практика въпроси:

1. Очевидна е неразривната връзка между 
стандартизацията на библиографското описа-
ние и каталогизационните правила. От исто-
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рическия преглед в уводните бележки става 
пределно ясно, че промяната в правилата 
води до промяна в стандартите и обратно – 
всяка промяна в стандартите води до промяна 
в каталогизационните правила. На този факт 
българските специалисти трябва да обърнат 
специално внимание. В редица страни прила-
гането на ISBD доведе до промяна в национал-
ните каталогизационни правила. У нас връзка-
та между тези изключително важни съставки 
на библиотечната технология продължава да 
върви в задълбочаваща се асиметрия. Днес 
ние разполагаме с Консолидираното издание 
на ISBD от 2010 г., а каталогизационните ни 
правила датират от далечната 1989 г. (Ръко-
водство за азбучни каталози на книги. С., Нар. 
библ. Кирил и Методий, 1989. 406 с.) – да не 
говорим за това, че те са насочени главно към 
книги. 

Очевидно е крайно наложително да се 
сформира колектив, който да започне рабо-
та по нови каталогизационни правила с цел 
да актуализира приложението на ISBD в Бъл-
гария за всички видове съвременни ресурси. 
Това е толкова по-неотложно като се вземе 
под внимание фактът, че в консолидираното 
издание се предвижда вариантност при при-
ложението на някои правила1 и са слабо за-
стъпени разяснения по отношение на  азбуки, 
различни от латиница2. Съвсем естествено е 
примерите, посочени в стандарта, да са на ла-
тиница, но при разработката на национални 
правила за каталогизация те трябва да бъдат 
взети от българската каталогизационна пра-
ктика и да дават решения, подходящи за бъл-
гарските катализатори3. 

2. Редно е в бъдещия екип за създаване 
на каталогизационни правила водещи да бъ-
дат представителите на Националната библи-
отека, най-вече каталогизатори, библиографи 
от Центъра за национална библиография, но 
така също в този екип трябва да се включат 
специалисти и изследователи от други водещи 
библиотеки в България. Предстои сериозна и, 
предполагам, многогодишна работа в тази по-
сока.

3. Наред с подкрепата за Консолидираното 
издание на ISBD, неминуемо възниква въпро-
сът какви промени ще предизвика то в катало-
гизационната практика в България. 

Националните стандартизирани библиог-
рафски записи се създават от Националната 
библиографска агенция (каквито функции из-
пълнява Центърът за национална библиогра-
фия). Как ще се процедира? Ревизията на съ-
ществуващите записи в машиночетима форма, 
за да се съобразим с промените, предвидени 
в консолидираното издание, ще изисква огро-
мни усилия от страна на Агенцията (например 
въвеждането на новата област 0), промяна в 
технологичната инфраструктура на катало-
гизацията и много средства, които и без това 
не достигат. В още по-трудна ситуация ще се 
окажат останалите водещи библиотеки в стра-
ната.

4. Ще бъдат ли възприети промените в бъ-
дещата практика по каталогизация и как ще 
се осъществи интегрирането на съществува-
щите библиографски метаданни към тях?

5. Променената терминология, която вече 
се използва от отделни специалисти, ще за-
трудни в известна степен практиците катало-
гизатори и непременно ще изисква допълни-
телно обучение. Как и кога ще започне това 
обучение?

Всички тези въпроси са извънредно важ-
ни и българската библиотечна общност е при-
нудена да им даде отговори, ако не иска да 
изостане от процесите, които текат в съвре-
менното глобално информационно простран-
ство. 

Ключови думи: каталогизация, Междуна-
роден стандарт за библиографско описание 
ISBD, стандарти 

 1 Вж например А.7. Главни букви – по отношение на аз-
буките, в които се използват малки и главни букви. Обик-
новено първата буква на първата дума от всяка област 
на описанието е главна, елементи и поделементи също 
започват с главна буква (напр. паралелно заглавие, алтер-
нативно заглавие, заглавие на част). В останалите случаи 
употребата на главни букви трябва да се съобразява с об-
щоприетите правила за езика и азбуката, използвани при 
описанието. 
 2 Вж A.5. Език и азбука на описанието. В Консолидирано-
то издание на ISBD има повече указания за източни езици 
и за азбуки, които се пишат отдясно наляво, отколкото за 
кирилица. 
 3 Вж А.11. Примери. Такива са посочени към отделните 
области на описанието и са взети от каталожната практика 
на страни, които си служат с латиница. В много случаи има 
и примери на източни езици, но съвсем малко на езици, 
които си служат с кирилска азбука.
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