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Уважаеми колеги , 
 

Трябва да се гордеем с факта , че статутът на библиотекаря ще бъде решен с 
приемането на Закона за обществените библиотеки, в който се регламентира правното 
положение на нашата професия. В европейската година на междукултурния диалог 
2008 г. в националния проект “Къща” като партньор участва и Асоциацията на 
университетските библиотеки, което също е достойно за гордост. Стана традиция 
провеждането на Националната библиотечна седмица, която има успех, а маратонът на 
четенето се очаква с интерес от всички. Съвременният библиотекар има с какво да се 
гордее, с това, че усвоява бързо новостите в професията, с това, че все още успява да 
организира информационния поток, с това, че се пребори със себе си и отвори за 
свободен достъп колекциите и легитимира платените услуги като дисциплиниращ и 
приучаващ към отговорност фактор, с това, че разкри за Европа и света културно-
историческото документално наследство като започна да го дигитализира, с това, че 
стана активен информационен брокер не само просветител или хранител на ценности. 

Статутът на библиотечната професия и/или на съвременния библиотекар е 
въпрос, който е естествено да вълнува всеки от нас. Всички ние, които упражняваме 
тази професия, сме горди или бихме искали да се гордеем с нея. Дали обаче това е 
възможно? Какво ни пречи да се почувстваме уважавани и ценени членове на 
съвременното общество? 

Читателите са тези, които трябва да легитимират нашата гордост и да й придадат 
достоверност. Но дали те забелязват и оценяват това? Популярната максима, че “сумата 
от моженето и приказките е константна величина”, според моята вътрешна убеденост 
може да характеризира много отчетливо както всеки отделен човек, така и понятието 
“библиотекар” в съзнанието на средностатистическия читател. Какво е библиотекарят 
всъщност - някой, който знае, но не казва, преди да са го попитали, или настойчиво се 
опитва да бъде полезен, като издирва информация за идеи и теми, от които си няма 
понятие. Всеки, който прекрачва прага на библиотеката, е вътрешно убеден и 
психически подготвен, че библиотекарят знае “НЕЩО”, но какво точно, читателят не е 
съвсем ясно определил за себе си. Oттук следва огромното количество разочарования, 
произтичащи от факта, че конкретният библиотекар или нищо не знае по темата, или не 
иска да се ангажира с нея, или въобще мястото му не е сред книгите. 

Пасивен учен - библиотекарят е човек извън времето, който навява тягостно 
чувство на безнадеждност, но и оперативен специалист, владеещ висша технология и 
професионализъм, с които разрешава проблемите ви. Усмихнат, но неутрален; лицето 
на институцията, но не персонифициран; с модерна визия, но с архаична 
енциклопедична компетентност; любезно заинтригуван, но не арогантен; въобще 
човекът-мечта, за съжаление все още само мечта в представата-желание на нашите 
читатели. 

Ако библиотеките са неразделна част от обществото на знанието, то 
библиотекарят трябва да е ковчежник, който може да избере най-точния път в 
лабиринта от идеи, съхранени на различни носители, но той често се държи като 
портиер, загубил ключа, който не иска да си признае това. За съжаление, нашето 
познание може да надхвърли разбирането ни. Библиотекарите може да знаят много 
неща, но дали ги разбират и доколко? Тава е въпросът, които притеснява всеки читател, 
дръзнал да ни се довери, макар и не напълно. 
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Парадоксално е, че като древна професия с многовековно развитие, понятието 
библиотекар винаги е предизвиквало преклонение и презрение едновременно. В тази 
връзка днешния ХХІ век не допринася нищо ново, но, за разлика от предишните векове, 
днес за първи път се поставя под съмнение смисълът от съществуването на тази 
професия. За да не бъда голословна, ще подкрепя твърдението си с пример. Когато в 
нашия университет за архитектура, строителство и геодезия бе обявен конкурс сред 
дипломиращите се архитекти за проектиране на библиотечна сграда, в нито един от 
проектите не бе предвидено помещение за библиотекари, сякаш те не съществуваха. В 
съзнанието на съвременния “web-базиран” читател библиотекарите са ненужни, защото 
Интернет премахна психологическата граница между производител и потребител на 
информация. Ролите се сменят непрекъснато и динамиката не търпи посредник, за 
какъвто се опознава библиотекарят. 

Оттук усилията и стремежите ни за превръщането на библиотечната професия в 
професия с висок/добър статус в обществото, с авторитет и привлекателност за младите 
звучат като ненужни “ вопли на случаен странник” от познатия ни стих на Дебелянов. 

Хубавото на образованието е, че то е не само баланс между получени знания и 
практически умения, но също и набор от правила за цивилизовано изграждане на 
кариера и техника на общуване, на които можем да разчитаме, за да останем вечни, т.е 
образование без някакъв вид библиотека, и съответно библиотекар, не може да има. Но 
това, че без нас не може, не спомага за повишаване на желанията и нагласите у 
читателите и обществото за съдействие при решаването на проблемите, свързани с 
нашата правна защита. 

Например, днешният статут на библиотекаря в една университетска библиотека 
зависи изцяло от отговорите на следните два въпроса: Какво ще бъде отношението към 
библиотеката от страна на бъдещото ръководство, в лицето на ректора най-често, и 
какво е неговото виждане за развитието на библиотеката? 

Къде тук са читателите/студентите, тези, за които работим, и тези, които би 
трябвало да ни оценяват на пазара на труда, ако разгледаме нещата от икономическа 
гледна точка? 

Тук отново можем да се върнем към въпроса остаряла по форма или по 
съдържание е нашата професия? Или за всичко е виновно само името “библиотечен 
работник”? Работен ли е този работник и има ли обществото нужда от неговата работа? 
Тези въпроси, макар да изглеждат реторични, оказват своето влияние върху статута 
на библиотечната професия, за която става дума. 

Не са малко предразсъдъците, които битуват в съзнанието на нашите 
съвременници и им пречат да възприемат новото лице на библиотекаря от ХХІ в., 
такъв, какъвто ние, днешните библиотекари, го чувстваме в себе си и желаем да го 
“предадем” на околните. Обединените усилия на всички нас понякога не са достатъчни 
за промяната на една традиция в мисленето на читателите. Дали не трябва да решим 
проблема като насочим вниманието си към нови “непредубедени” потребители на 
нашия труд и къде, в кои среди бихме могли да ги търсим? 

Интересен момент е дали библиотекарите биха положили усилия да се променят, 
съобразявайки се с желанията на своите читатели, ако твърдо са убедени, че тези 
желания са неправилни или неприемливи. 

Мисля, че днес, когато Законът за обществените библиотеки предстои да бъде 
разглеждан, да се опитаме да намерим отговори на тези въпроси, или поне да 
поразсъждаваме върху тях, ще бъде от полза за всички. 

В речника на чуждите думи в българския език думата „статут” означава 
правното положение на едно лице/организация/професия, а волята от страна на 
обществото да изясни и регламентира статута на дадена професия е толкова по 
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настоятелен, колкото тази професия е в по-голяма хармония с важните неща в живота 
на човека. Само нарастването на обществената необходимост от хармония в 
обществените отношения би спомогнала за това в библиотеките да работят мотивирани 
служители, с ясно изразени правомощия и подобаващо заплащане. 

С други думи, пред нас стоят два противоположни пътя за развитие в зависимост 
от отговора на въпроса: способен ли е библиотекарят да се промени, ако това е начинът 
му за оцеляване, или е способен да се бори, за да промени обществото, ако смята, че 
това е начинът за оцеляване на самото общество? 
 
Благодаря за вниманието. 
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