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Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната на
13 март 2020 г. и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването
бяха затворени всички библиотеки в страната като достъпът за читатели беше изцяло
преустановен, а персоналът работеше дистанционно от дома или на място при спазване
на всички противоепидемични изисквания. В условията на социална изолация стана
ясно, че четенето е от изключителна важност и е най-ефективният начин за
понижаване на стреса, откъсване от всекидневните грижи, подобряване на социалните
навици, стимулиране на творческите способности. Библиотеките се изправиха пред ново
предизвикателство, а работата им в дистанционен режим придоби огромно значение за
техните читатели и потенциални ползватели. В новите условия те успяха бързо да се
адаптират и да реализират много от дейностите си с помощта на съвременните
информационни и комуникационни технологии, които навлязоха масово в работата им
през последните две десетилетия.
В голяма част от читалищните и в някои градски и регионални библиотеки персоналът
беше пуснат в платен, а след това и в неплатен отпуск за целия период или част от него.
Други библиотеки не затвориха напълно, а само спряха достъпа за читатели. В тях част
от библиотекарите работиха дистанционно от вкъщи по ретроконверсия на каталозите
като попълваха електронните каталози с библиографски описания на книги, статии и
други библиотечни документи; редактираха записите в наличните контролни файлове и
класификатори; обобщаваха читателските търсения и липсите в библиотечния фонд и
подготвяха списъци с нови книги за проектите по програма „Българските библиотеки –
съвременни центрове за четене и информираност“ за 2020 г.; популяризираха
новозакупени заглавия като споделяха информация и снимки във Facebook за книгите и
авторите, които не могат физически да достигнат до читателите; подбираха и
споделяха информация за важни годишнини, дати, юбилеи, исторически личности и
събития по сайтовете и в профилите в социалните мрежи; подбираха и споделяха аудио
и видео записи на детски приказки и части от детски книги в профилите на
библиотеките в социалните мрежи; поддържаха комуникация с читателите чрез
телефон, чат, имейл и др. Някои библиотеки продължиха дейностите си по
дигитализация на краеведски и други документи, като например Библиотека „Родина“ –
Стара Загора, където специалистите работиха дистанционно по обработка и OCR на
дигитални копия от колекция Краезнание – книги до 1947 г. С инициативата
„Препоръчай ми нещо за четене!“ РБ „Дора Габе“ – Добрич предизвика своите читатели
да споделят мнения (кратък текст) за предпочитан автор или произведение, както и
цитат от книга, която ги е вдъхновила. Предложенията бяха обобщени и ще помогнат да
се закупят липсващи заглавия във фондовете на библиотеката.
Друга част от библиотекарите, при спазване на всички противоепидемични изисквания,
продължиха работа в сградите на библиотеките като извършваха инвентаризация,
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подреждане и прочистване на фонда, почистване и отчисляване на библиотечни
документи, инвентиране и каталогизация на новополучени книги, преглед и аналитично
описание на периодични издания и др. В някои по-малки библиотеки като Библиотеката
при НЧ „Прогрес – 1939“ – с. Старцево, общ. Златоград се извърши пренареждане на
целия наличен фонд. РБ „Димитър Талев“ – Благоевград чрез инициативата „Даряваме
книги“ предостави част от отчислените книги и периодика на всички, заявили своето
желание. При съответните мерки за дезинфекция и безопасност книгите и списанията
бяха предадени лично или чрез куриери на 1384 души. От регионалната библиотека
представиха във Facebook профила си дейностите на различните отдели чрез снимки и
видеовизитки на библиотекарите, които работят в тях...

Цялата статия можете да прочете,
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА
онлайн
!
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