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ЗА ДЕЙНОСТТА НА СБИР И БЪДЕЩИТЕ ЗАДАЧИ 

 
Среща с първите дами на САЩ и България  

Лора Буш и Зорка Първанова   
 

Капка Винева 
 

На 11 юни 2007 г. сутринта пред Столична библиотека цареше необичайно 
оживление. Предстоеше откриване на Американски детски кът с детски книги, 
компютри и читателски места за деца. Тази малка колекция беше повод за 
знаменателно събитие – среща на първите дами на САЩ и България с 
библиотекари от цялата страна. За първи път в програмата на толкова 
високопоставени гости беше предвидена среща с професионалната общност на 
библиотечните специалисти. Нещо повече, това необичайно за нашите среди 
посещение беше първата проява от програмата на двете първи дами. Вълнението 
беше видимо и напрежението – всеобщо. Около 20 минути преди пристигането на 
Лора Буш и Зорка Първанова, в залата влязоха и гостите на събитието – 
представители на различни библиотеки, членовете на Управителния съвет на 
СБИР, начело с председателя на Съюза Ваня Грашкина, Искра Михайлова - зам. 
министър на Регионалното развитие, Игор Чипев – директор на дирекция “Книга и 
библиотечно дело” в Министерството на културата, проф. Стоян Денчев – ректор 
на СВУБИТ, Ваня Янкова – директор на Университетска библиотеката “Св. 
Климент Охридски”, Анета Дончева – зам.-директор на Народна библиотека “Св. 
Св. Кирил и Методий”, преподаватели в СУ и СВУБИТ.  

Точно в определения час в залата влязоха и очакваните гостенки, 
придружени от домакина – директора на Столична библиотека Георги Белчев. Той 
пръв приветства с “добре дошли” високите гости и им пожела приятни и 
ползотворни срещи. 

Експозето си Зорка Първанова започна с това, че въпросите, свързани с 
четенето, грамотността и библиотеките са били сред първите, които са дискутирали 
с Лора Буш още на първите им срещи. Не случайно те са патрон на най-успешния 
библиотечен проект на СБИР, озаглавен ABLE (Американско-български 
библиотечен обмен). Г-жа Първанова участва всяка година в Маратона на четенето, 
съпричастна е към всички конференции и важни прояви на СБИР, с готовност 
поема ангажименти към библиотечната гилдия. С изключителна компетентност и 
точност тя проследи развитието на връзките ни с американските библиотеки, с 
Американската библиотечна асоциация (ALA), спомена за обмена на специалисти 
от България и САЩ, подчерта големия принос на проекта ABLE за превръщането 
на обществените библиотеки в съвременни информационни центрове, спря се на 
възприетата по примера на библиотеките в САЩ идея за провеждането у нас на 
Национална библиотечна седмица. Тя топло благодари на г-жа Лора Буш за 
подарените от нея детски книжки при първата им среща в Белия дом преди две 
години. Тези книги са в основата на колекцията в новосъздадения американски 
детски кът, който те откриха. Към тях сега са добавени нови няколкостотин тома 
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детска литература, книги за историята на САЩ, справочни издания. Това е първата 
подобна читалня не само в България, но и в нашия регион, а български читални има 
вече в библиотеките на Айова и Колорадо, допълни Зорка Първанова. 

От своя страна Лора Буш благодари за “сърдечното посрещане в красивата 
ни страна”, непринудено разказа, че подарените книги са избрали със съпруга й 
сред тези, които са чели на техните деца, а някои от тях са четени на тях самите от 
техните родители. Тя припомни, че “800 млн. души в света не могат да четат, от 
които над 100 милиона са деца, а 2/3 са жени. Затова проведохме една голяма 
конференция и започваме регионални конференции за преодоляване на 
неграмотността.”  

Бяхме омаяни от чара и естественото поведение на тези дами, които са 
контактували с велики личности, обиколили са света и са се докоснали до различни 
култури, нрави, обичаи, станали са свидетели на съдбовни за света събития.  

Само пет дни след тази среща, на 16 юни, в интервю за в. “Труд” Зорка 
Първанова отново спря вниманието си на значението на библиотеките: “... 
тракийското злато, иконите и фреските (на Боянската църква) не са единственото, с 
което можем да се похвалим. Българските библиотеки имат успешно партньорство 
с американските. Затова и фондацията на Бил Гейтс наскоро прояви интерес за 
включването на страната ни в инициативата “Глобални библиотеки”. 

Какви мисли провокира в мен тази кратка, но знаменателна среща: 
Първо: Не случайно нашата общност влезе в новините на световните 

агенции. Този факт е резултат на многогодишна дейност, на успешни проекти, на 
внедрения американски опит, който значително издигна престижа и на българските 
библиотеки. 

Второ: В тежкото си ежедневие ние не забелязваме колко бързо се промени 
светът около нас, колко се променихме самите ние и колко много изисква от нас 
това променящо се време. Когато си спомняме “доброто старо време”, едва ли си 
даваме сметка колко “добро” може да бъде и “новото”, стига сами да се постараем 
да го направим. Защото, ако например положим повече усилия да усъвършенстваме 
познанията си по чужди езици, ще можем да използваме всяка възможност за 
пътуване, срещи и разговори с колеги от цял свят. Ако се постараем да усвоим по-
добре новите технологии и потърсим начини за осъществяване на по-модерни и по-
значими проекти, за което днес съществуват реални перспективи, ще постигнем 
дълготрайни резултати и ще издигнем на по-високо ниво труда си и професията си.  

Трето: Започна разговор за библиотеките, за законодателството в тази 
област, за попълване на колекциите с нови книги, за мястото им в съвременния 
информационен свят. Все още, обаче, липсва стратегия за развитието им. Имаме 
“лоби”, подкрепят ни известни и влиятелни личности, но ни очаква дълъг път към 
желаната цел – библиотеките да се превърнат в притегателно място за читатели и 
квалифицирани библиотечни специалисти. 

Четвърто: Бъдещето на нашата професия и на българските библиотеки 
зависи от това колко млади хора ще практикуват библиотечната професия, а не 
само ще получат образование по библиотечно-информационни науки. Затова 
навикът да се общува с библиотеката от най-ранна възраст е една от 
предпоставките да се обича библиотеката, да се нуждае човек от нея, да бъде 
съпричастен с нейното развитие и богатство, да има изисквания към нея, да милее и 
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се грижи за нея. Блестящ пример за такова ангажирано и отговорно отношение към 
библиотеката дадоха двете първи дами на САЩ и България. Благодарим им за този 
урок по непротоколна привързаност към духовната институция БИБЛИОТЕКА. 

 
 

 
 

Отчетен доклад за дейността на СБИР за периода  
септември 2006 г. – септември 2007 г. 

 
Ваня Грашкина 

 
Уважаеми колеги, 

 

Дейността на СБИР през изминалата година бе съсредоточена в две основни 
направления: 

- изпълнение на основните насоки, приети на VII конгрес на съюза; 
- отстояване на интересите на библиотеките и библиотечната професия в 

унисон с динамичните промени в икономическо и социално развитие на страната и 
процесите, свързани с равноправното членство на страната ни в ЕС - най-
значимото събитие, определящо изминалия отчетен период. Какви промени донесе 
това за нас, доколко се чувстваме като част от европейската общност на 
библиотеките? По какъв начин организацията ни се опитва да съдейства на 
процесите на приобщаването ни към европейските норми и практики в 
библиотечната сфера. На тези още много други въпроси ще се опитаме да 
отговорим в настоящия отчет. 

  
Основни направления в дейността на СБИР 

 
Да изработва и отстоява позиции по основни направления при определянето и 
осъществяването на националната библиотечна и информационна политика. 

 
Основен проблем, поставян от началото на прехода до сега е необходимостта от 

изработването на национална стратегия за библиотеките, както и включването на 
библиотеките в националните стратегии, определящи развитието на образованието, 
науката, информационното общество, както и други важни направления в 
развитието на страната. Съюзът постави отново този проблем на вниманието на 
Министерството на културата. През м. април т.г. се състоя работна среща във 
връзка със създаването на Съвет по библиотечно дело към министъра на културата. 
На тази среща председателя на СБИР направи предложение една от основните 
задачи на съвета да бъде изработването на национална стратегия за библиотеките. 

По инициатива на МК, СУ „Св. Климент Охридски” и БАН през м. юни т.г. се 
проведе тридневна национална конференция на тема: „Българската култура между 
държавата и пазара”. На библиотеките беше посветен самостоятелен панел, в който 
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бяха представени доклади за състоянието и проблемите в библиотечния сектор, за 
необходимостта от обновена правна рамка; проблемът за задължителното 
депозиране на електронни документи; изискванията към съвременното 
библиотечно образование и др. На конференцията бе обявено началото на 
подготовката на национална културна стратегия, в която, искрено се надяваме, ще 
бъдат взети предвид предложенията, направени в нашите доклади. 

През тази година стартира програмата на МК за финансова подкрепа на 
библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските 
библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност”. Целево са 
заделени 2 млн. лева, които ще бъдат усвоени на конкурсен принцип. СБИР участва 
в обсъждането на критериите, по които да се проведе конкурса. Наш представител, 
експертът по комплектуване на библиотечните фондове Галя Дириманова, бе член 
на комисията за първата сесия. 684 проекта от общо 780 бяха класирани на обща 
стойност над 1 023 хил. лева. УС на СБИР предприе действия за активно 
популяризиране на конкурса чрез своята уебстраница и електронния си бюлетин. 
Всички, които се обърнаха за помощ, получиха професионални консултации. 
Активна роля за подпомагане на библиотеките изиграха Народната библиотека, 
регионалните библиотеки, по-големите читалищни библиотеки. УС е на мнение, че 
по-активна би трябвало да бъде ролята на регионалните дружества на съюза. Един 
от основните проблеми за колегите ни от по-малките селища, които нямат достъп 
до интернет, е липсата на пълна и актуална книготърговска информация – 
основната предпоставка за подготовката на проектите така, че да бъдат съобразени 
с конкретните потребности на читателите. Това бе установено при провеждането на 
анкета с участниците в годишната конференция през м. юни съвместно с АБК 
Голяма част от колегите ни бяха “атакувани” от малко на брой издателства. 
Считаме, че професионализмът изисква да не превръщаме библиотеката 
единствено в търговски партньор; водещият принцип за нас би трябвало на бъде 
интересът на читателите, които имат нужда от нас. В момента тече втората сесия, 
така, че на този форум имаме възможност да обсъдим как съюзът може да 
информира широко и да подпомогне по-пълноценно нуждаещите се колеги. УС 
очаква вашите мнения и становища относно условията и процедурата за 
провеждане на конкурса, които възнамеряваме да представим на вниманието на 
МК след края на втората сесия. 

През тази година за втори пореден път проведохме национална библиотечна 
седмица, водени от убеждението, че библиотеките се нуждаят от по-широка 
обществена подкрепа, която ще способства решаването на проблемите ни. Друг 
мотив бяха добрите резултати, постигнати по време на първата библиотечна 
седмица. НБС се проведе от 14 до 18 май. Тя стартира с откриването на изложба 
„Визия за библиотеката”, организирана с подкрепата на Гьоте институт и 
домакинството на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”. В 
откриването взеха участие зам.-министър на културата Н.Захариева, директорът на 
Гьоте институт, експерти от МК, над 100 колеги от София и страната. Посланието 
на НБС бе връчено на зам.-министър Н. Захариева.  

Нашите партньори от Гьоте институт подготвиха печатен каталог на изложбата, 
който имаха възможност да получат всички, които я посетиха. Изложбата 
представи модерната архитектурна визия за библиотеката като културен и 
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образователен център, като място за социални комуникации и център на духовния 
живот.  

Девизът, който избрахме от списъка с предложенията, събрани от колегите през 
миналта година, бе „Библиотеките – наша обща отговорност”. В седмицата с 
разнообразни инициативи се включиха 37 библиотеки от 23 града и 5 села. Сред 
тях са най-големите научни библиотеки: Народната библиотека „Св. Св. Кирил и 
Методий”, Централната библиотеката на БАН, Централната научно-техническа 
библиотека, Университетската библиотека при СУ “Св. Климент Охридски”; както 
и 14 регионални и една градска, 2 университетски, 13 читалищни и 4 училищни 
библиотеки. 

Поради липса на целеви средства, УС подготви само постер в тираж над 1500 
екземпляра, който широко разпратихме в страната. Подготвено бе и послание на 
кампанията. Всички промоционални  материали, както и програмата по градове и 
села, бяха на разположение в сайта на съюза. В сравнение с 2006 г. са участвали с 
11 библиотеки по-малко и проявите имаха едностранчив характер. Основният 
акцент на инициативите бе към привличане на вниманието на обществеността и 
младите читатели; дни без глоби, безплатно ползване на библиотеката и интернет, 
културни изяви. Само няколко библиотеки си поставиха и друга цел - да привлекат 
вниманието на законодателната, изпълнителната и местните власти и да 
организират срещи с техни представители (РБ в Силистра и Търговище, ЧБ в Троян 
и Попово). РБ в Силистра организира приемна на депутатите от избирателния 
район в библиотеката. Изразявам нашата благодарност към Гьоте институт за 
подкрепата и сътрудничеството, за изключително интересната изложба, която би 
показана и в РБ Варна през м.септември т.г. 

Много библиотеки експонираха изложбата „Съвременната българска 
библиотека”, изработена за миналогодишната НБС. 

УС оценява НБС като ефективна и навременна инициатива, която  допринася за 
издигане на престижа на библиотеките в обществото и представяне на техните 
проблеми пред властта; инициатива, която съдейства за сплотяването ни и 
насърчаването на професионалните контакти между колегите от различни селища и 
библиотеки. Твърде скромен обаче е броят на участвалите библиотеки тази година; 
би било добре повече библиотеки и колеги да се присъединят, тогава и резултатите 
ще са по-видими. УС е на мнение, че регионалните дружества могат да бъдат по-
активни в провеждането на НБС по места.  

УС изработваше позиции по актуални проблеми и се опитвахме своевременно 
да реагираме в защита на интересите на библиотеките. УС на СБИР подготви 
възражение срещу решението на областния управител на Видинска област за 
отнемане на помещения на РБ във Видин с цел настаняването на ВАС. Протестът 
ни бе отразен от електронните и печатни медии. 

 
Да съдейства за хармонизация на законовата уредба на библиотечно-
информационните дейности с общоевропейските директиви 

 
Продължи дейността ни по проекта “Правна регулация на библиотеките и 

библиотечно-информационните дейности в България”, в който участват СБИР, 
МК и е подкрепен от Британския съвет. Основната цел на проекта е създаването на 
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съвременна правна рамка, която ще изиграе ролята на катализатор за развитието на 
библиотеките, ще определи техния статут, финансиране и основни функции. В този 
проект са въплатени нашите стремежи от 1990 г. насам да се приеме специално 
библиотечно законодателство. През месец декември 2006 година приключи 
първият етап на проекта с приемането на  програма за видовете нормативни 
документи, необходими за регламентирането на статута и дейността на 
библиотеките и техните дейности. Проведе се форум-дискусия, на който работната 
група представи своето предложение в два варианта. Участие взе и нашият 
консултант Джон Долан, ръководител на библиотечната политика в Съвета за 
музеи, библиотеки и архиви във Великобритания, който представи националната 
стратегия за развитие на библиотеките през следващите няколко години. В 
дискусията взеха участие представители на библиотечната общност, на МК, на 
Комисията по култура към 40-то Народно събрание, на министерствата, имащи 
отношение към развитието на библиотеките (МОН, МО, МЗ, МП и др.). Проведе се 
конструктивна дискусия, като бяха изразени различни позиции. След обобщаването 
им, надделя становището за изработването на един закон за обществените 
библиотеки, в който да има подробни текстове за националната библиотека, а 
задругите видове библиотеки да се подготвят текстове, които да влязат в 
съответните закони. Възприета бе положителната практика за изработване на 
стандарти за определените видове библиотеки, които да определят основните 
изисквания, на които трябва да отговаря дейността на определен вид библиотека. 
Пристъпихме към изработването на текстовете на планираните документи. За целта 
бяха сформирани няколко работни групи: по законопроекта за обществените 
библиотеки (В. Грашкина, А. Дончева, А. Димчев, Ц. Бенчева, Л. Савкова, Е. 
Милкова, Н. Стоилова), по текстове за университетските библиотеки (И. Янкова, Т. 
Ценова, Т. Тодорова), за специалните библиотеки (М. Аргирова, Р. Василева, К. 
Винева), за училищните библиотеки (Златка Иванова, Жаклин Овчарова, Мариана 
Галчева, Рени Велкова), за промени в закона за задължителното депозиране (А. 
Тотоманова, А. Дипчикова, Й. Йончев – АБК).  

Работните групи завършиха своята дейност в рамките на предварително 
планираните срокове до края на м. март. Проведе се обсъждане на подготвените 
проектотекстове с цел тяхното унифициране. Проектозаконът бе консултиран с 
юрист – експерт в областта на законотворчеството. В изпълнение на 
предварителните договорки, според които министър Данаилов обеща МК да бъде 
вносител на проекта, на 18 май т.г. всички подготвени проектодокументи бяха 
представени в МК. Повече от 4 месеца няма реакция, освен едно писмо, в което се 
предлага проектът да се обсъди в Съвета по библиотечно дело и в другите съвети 
към министъра, както и да се разглежда успоредно с предложения за промени в 
закона за читалищата. Дейността по лобирането за тази кауза ще продължи, като се 
обръщам към всички колеги за по-голяма активност и съпричастност. 

Резултатите от работата по проекта бяха представени на втория ден на XVII 
националната конференция, проведена в периода7-8 юни т.г. и са публикувани в 
брой 2 на Бюлетина на СБИР. 

XII национална конференция на СБИР бе посветена на темата 
“Библиотеките и информационната компетентност” и се проведе в Аулата на СУ. 
Участниците бяха поздравени от зам.-министър Захариева, зам.-ректора А. Федотов 
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и председателя на АБК Дамян Яков. Изнесени бяха 12 доклада по темата от 
представители на университетски, регионални и други библиотеки, имахме 
възможност да чуем и полския опит по тази тема, която е много актуална за 
библиотеките по света, но у нас все още недостатъчно се коментира. Участниците в 
конференцията имаха възможност да видят презентации на водещи фирми – 
доставчици на информационни продукти и услуги, каквито на ЕБСКО, ОВИД, 
софтуерната фирма Софтлиб и други. Докладите, представени на конференцията 
ще бъдат публикувани в отделен брой на списание “Библиотека”. 

Благодаря на домакините от СУ и на организаторите от страна на СБИР за 
много доброто провеждане на конференцията. 

Продължиха усилията за по-интензивни контакти с МОН и представяне на 
предложения за промяна на статута и финансирането на училищните библиотеки. 
Изпратени бяха писма до министъра и зам. министър М. Налбант, но досега няма 
предприети действия по отношение на нормативната база за училищните 
библиотеки.  

През м. ноември се проведе за четвърти пореден път международна 
конференция на тема “Глобализация, дигитализация, достъп и опазване на 
културното наследство“, организирана от Катедра БИН към ФФ на СУ, Емпория 
Унивърсити, СБИР, НБКМ, под патронажа на г-н Г. Пирински, председател на 40-
то Народно събрание. Участие взеха над 110 гости от чужбина – експерти, 
преподаватели, ръководители на библиотеки от над 30 страни. Конференцията бе 
открита лично от г-н Пирински. Основен докладчик бе Майкъл Горман – президент 
на АЛА, който представи доклад на тема „Ролята на библиотеките за достъпа и 
опазването на културното наследство”. Представен бе и преводът на български 
език на една от най-забележителните му книги „Нашите непреходни ценности. 
Библиотеките през 21 век”. 

В рамките на конференцията, по инициатива на секцията на специализиралите в 
САЩ, се проведе среща на представителите на библиотеките на Балканските 
страни, също специализирали в САЩ. Целта бе да обменим информация за 
състоянието на библиотечните практики в нашите страни, да обсъдим 
възможностите за сътрудничество и създаване на регионална асоциация на 
специализиралите в САЩ. Участие взеха представители от Сърбия и Косово, 
Македония, Босна и Херцеговина, Черна гора, Хърватска, Албания. Тази среща 
спомогна за активизиране на професионалните ни контакти и за редица съвместни 
инициативи. Проектът за осъществяване на срещата бе подкрепен от Посолството 
на САЩ в София. 

Като част от инициативите, проведени в рамките на конференцията бе и 
работната среща по проблемите на ММБЗ с г-н Ларс Леон, член на секцията за 
междубиблиотечно заемане към ИФЛА. 
 
Да работи за въвеждането и прилагането на международните технологични 
стандарти в библиотечно-информационната област. 
 
Да подкрепя инициативи за сътрудничество на библиотеките при 
осъществяването на основните им дейности. 
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Да работи по проекти и начинания с национално, местно и международно 
значение от общ характер и по определени направления на дейност. 
 

Проектът “Достъп до електронна информация за хора с увреждания” 
завърши през м. март 2006 г., но въпреки това продължи поддържането на уебсайта 
му в актуално състояние, благодарение на усилията на библиотеките-участници в 
проекта и най-вече на екипа на УБ. През м. декември уебсайта получи наградата за 
ИТ проект на годината на списание “Computerworld”.   

Проектът бе представен на международната конференция “Библиотеките 
като средище на културите: Обслужване на читатели със специфични нужди”, 
проведена от 17-18 май в Солун, Гърция от неговия координатор Таня Тодорова. В 
конференцията участваха и експерти от Гърция, Германия, Англия, Франция, 
Турция, Испания, Холандия и САЩ. Българския опит впечатли с обединените 
усилия на библиотеки от цялата страна, с развитието на сайт, насочен към 
информационните нужди на хората с увреждания, и с разработката на синтезатор 
на българска реч.  

Проектът ABLE ІІ е в своята последна заключителна фаза. През отчетния 
период библиотеките-участници имаха възможност да закупят според нуждите си 
ново оборудване на стойност над 30 000 лв., което да увеличи капацитета им като 
обществени информационни центрове. Това стана възможно благодарение на 
дарителския жест на сем. Гибънс от Ню Йорк, които подкрепят идеята на проекта.  

Издадено беше второ допълнено и преработено издание на ръководството 
“Библиотеката – обществен информационен център” в тираж 500 екз., което се 
разпространява безплатно. 

През месеците ноември и декември 2006 година се проведоха още шест 
семинара на тема “Библиотеката – обществен информационен център”, 
организирани от РБ Монтана, Бургас, Пловдив, Шумен, Градската библиотека в  
Димитровград, ЧБ в Гоце Делчев. В семинарите взеха участие над 200 библиотечни 
специалисти от тези региони. Те преминаха при отлична организация, широко 
медийно разгласяване и ангажираност на местните власти за тяхното откриване и 
провеждане. 

На уебсайта на проекта функционира Портал за обществена информация – 
уебколекция на най-добрите интернет базирани източници на информация, 
структурирани теми. Целта е този портал да улесни търсенето на информация в 
отговор на справочни въпроси. В резултат на дейността си по проекта 
библиотеките  инициираха виртуални справочни услуги. Активно се развиваха 
партньорските контакти с американските библиотеки. Получени бяха още стотици 
книги дарения на английски език, продължиха съвместните културни и 
образователни прояви. 

В рамките на официалното посещение на президента Д. Буш и съпругата му 
г-жа Лора Буш, първите дами на двете страни откриха американска детска 
библиотека в сградата на Столичната библиотека. На откриването присъстваха 
библиотечни специалисти, представители на библиотеките – партньори по проекта 
ABLE. Г-жа Първанова и г-жа Буш изтъкнаха значимостта на проекта за развитието 
на културния и професионалния обмен между двете страни. 
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През м. юни, по време на годишната конференция на АLA, посолството на 
България в САЩ и ръководния екип на проекта дадоха коктейл за американските 
колеги – участници в проекта, както и за всички, които допринасят за успеха на 
този проект и за доброто сътрудничество между библиотеките на двете страни. Над 
60 гости, представители на Държавния департамент, Конгресната библиотека, 
бивши посланици на САЩ в София, приятели на страната ни уважиха поканата и 
бяха приветствани от посланик Поптодорова. Почетни плакети за изключителен 
принос към проекта получиха посланик Е. Поптодорова, Снежана Янева, Нанси 
Болт, сем. Гибънс. В секцията за международно сътрудничество Нанси Болт 
представи проектът като успешен модел за партньорство между библиотеките от 
различни страни. 

Проведени бяха разговори и бяха направени конкретни предложения в 
ДАИТС относно представянето на библиотеките в актуализираната стратегия за 
развитие на информационното общество в България. 

През м. март УС на СБИР проведе среща с представители на програмата 
“Глобални библиотеки” на фондация „Бил и Мелинда Гейтс”, които проучват 
нуждите на страната ни и професионалните нагласи относно осигуряването на 
безплатен интернет достъп в обществените библиотеки. Съюзът е един от 
основните партньори, които участват в подготовката на предложение до 
фондацията за реализацията на такъв проект в България. 
 По покана на новоизбраната президентка на ИФЛА и във връзка с 
германското председателство на ЕС, зам.министъра на културата Н.Захариева, 
експерт от МК и председателя на СБИР участваха в международна конференция на 
тема “Свободен достъп до информация”, проведена в Берлин. Имахме възможност 
да посетим модернизирани и новопостроени сгради на библиотеки в източната част 
а Германия. По време на конференцията представихме по-важните инициативи на 
нашия съюз, свързани с лобирането за библиотеките и свободния достъп до 
информация. Участието в конференцията бе възможно благодарение на подкрепата 
на Гьоте институт и МвнР на ФРГ. 
 По покана на Гьоте институт и СБИР на посещение в България бе 
президентката на ИФЛА проф. Клаудия Лукс. Тя участва в инициативите на Гьоте 
институт “Жива книга” по случай 26 септември – европейския ден на езиците. На 
20 септември в тържествената зала на СВУБИТ се проведе форум-дискусия с г-жа 
Лукс. Тя изнесе публична лекция на тема “Библиотеките на дневен ред” пред над 
100 представители на библиотечната общност от страната. Г-жа Лукс имаше 
възможност да контактува с представители на колегията и да придобие 
впечатления от българските библиотеки, като посети НБКМ, УБ, Столична 
библиотека. Проф. Лукс бе приета от председателя на 40- то НС г-н Пирински. В 
РБ “П.Славейков” във Варна г-жа Лукс, г-н Пирински и кмета на града К. Йорданов 
откриха изложбата “Визия за библиотеката”. Там тя има среща с представители на 
библиотечните сред и над 6 часа игра ролята на “жива книга”, като разговаря с 
граждани на града. Обсъдени бяха възможностите българската библиотечна гилдия 
по-активно да участва в инициативите на ИФЛА, да представя информация на 
уебсайта на асоциацията, да дава становища и да има повече представители в 
секциите и комитетите на организацията.  
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Да работи за издигане на престижа на професията.  
Да продължи дейността си в областта на професионалната квалификация на 
библиотекарите и информационните работници, като положи усилия за 
утвърждаването на Центъра за професионално обучение на библиотекари.  
 

За втори пореден път отбелязахме професионалния празник 11 май – ден 
на библиотечните работници. В Народната библиотека бе организирано тържество, 
на което бяхме поздравени от Мистерията на българските гласове. Поднесени бяха 
венци на паметника на светите братя Кирил и Методий от името на библиотечната 
общност. 

През 2007 година за първи път СБИР бе поканен от МК да предложи своите 
номинации за наградите „Хр. Г. Данов” в категорията за библиотека и библиотекар, 
както и за наградата за изключителен принос за развитието на книжовната ни 
култура. След обсъждане в УС бяха предложени: 
за изключителен принос – проф. Ани Гергова 
за библиотека: РБ „П. Павлович” – Силистра и Библиотека „Родина” – Ст. Загора 
за библиотекар : Надежда Груева и проф. Боряна Христова 
Комисията номинира проф. Ани Гергова и Надежда Груева, което считаме за 
сериозен успех и важна стъпка за утвърждаване престижа на професията ни. 

Като акт за признание на професията приемаме и 30% увеличение на 
заплатите на работещите в РБ. Това създаде известно напрежение в колегията, тъй 
като се получиха сериозни разлики в заплащането на труда на библиотекарите от 
различните библиотеки. Все още не е решен проблемът с изработването на 
цялостен механизъм за определяне на възнагражденията на работещите в 
библиотеките в зависимост от ОКС, обем извършвани дейности и други фактори. 

ЦПОБ продължи своята дейност. Трябва да отбележим, че намаляването в 
броя на провежданите курсове е драстично. През отчетния период бе проведен 
само един курс в края на 2006 г., организиран от РБ в гр. Враца “Стратегии за 
търсене в глобалното пространство” с лектор доц. Оля Харизанова.  

През 2007 г. бяха направени 6 заявки за нови курсове: 2 за лобиране, 2 за 
стратегии за търсене на информация и 2, продиктувани може би от най-актуалните 
проблеми – за подготовка на проекти.  Досега тези курсове не се състояха. Два от 
курсовете за подготовка на проекти и лобиране бяха заявени от активно работещата 
секция на училищните библиотекари и колегите от Нови Искър. Трудностите бяха 
от обективно и субективно естество. За училищните библиотекари най-удобни бяха 
почивните дни – събота и неделя, поради невъзможността да отсъстват в делничен 
ден от работа.  За повечето от лекторите това не беше подходящо време. Колегите 
трябва да имат предвид, че по проблеми като този, специалистите са малко и 
заявките не трябва да се правят в последния момент. Не случайно в началото на 
всяка година ЦПОБ се обръща към директорите на библиотеките и председателите 
на РД на СБИР за броя и тематиката на курсовете, които желаят да организираме. 
Но общият извод, който можем да направим е, че въпреки писмата, въпреки 
анкетните проучвания за проблемите и потребностите, въпреки привличането на 
нови лектори с нови актуални теми, въпреки обявяването в сайта на новите теми за 
курсове, въпреки писмата, личните разговори с директорите на библиотеките и 
председателите на регионалните дружества в края на 2006 и 2007 г. интересът към 
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дейността на ЦПОБ силно намаля. Все още не е утвърдена практиката за 
изработване на планове за текуща квалификация на персонала в по-големите 
библиотеки, в които да намерят отражение потребностите от нови знания и умения. 
Не се възприема и предложението на УС на СБИР РБ да заделят средства от 
допълващата субсидия за квалификация на библиотекарите от региона. 
Ръководството на ЦПОБ е в криза и в най-скоро време трябва да се актуализира 
състава на консултативния съвет, който да обсъди мерки за активизиране на 
дейността му. УС отчита и своята недостатъчна активност по посока на нови 
проекти за ЦПОБ с които да кандидатстваме по програмите за преквалификация и 
професионално образование. 

В рамките на международната конференция, проведена през м. ноември в 
София, бе организиран работен семинар по проблемите на опазването на 
библиотечните фондове на тема „Готовност за бедствия”. Основен лектор бе Ранди 
Силвърман, експерт по опазване на фондовете от УВ в Юта, САЩ. Участваха над 
40 библиотечни специалисти от регионални, университетски библиотеки, архиви и 
музеи. Семинарът бе организиран със съвместните усилия на НБКМ и СБИР. 
Провеждането бе възможно благодарение на финансовата подкрепа на Посолството 
на САЩ в София. 

УС подпомогна организирането и провеждането на квалификационни 
семинари  на тема „Библиотеките като разпространители на информация за ЕС. 
Основни източници на информация”. Такива семинари бяха организирани в РБ 
Пазарджик и за библиотеките в региона, проведен във Велинград, за училищните и 
читалищните библиотеки в София град. Основен лектор бе Ели Попова – член на 
УС. 
 
Да сътрудничи със сродни неправителствени организации и да съдейства за 
интеграцията на книжния сектор в страната. 
 

СБИР работи активно за осъществяването на програмата „Четяща 
България”, която се реализира в две основни направления: взаимодействие със 
законодателната и изпълнителната власт за предприемане на конкретни действия за 
формирането на национална политика за развитието на книгоиздаването и 
библиотечното дело и инициативи и мероприятия за стимулиране на четенето и 
възпитаване на любов към книгата у децата. Председателят на УС участва в 
работата на консултативния съвет за книгата и четенето, разработил и одобрил 
Стратегия за устойчиво развитие на българския книжен пазар. 

Тази година се проведе вторият  Национален маратон на четенето по 
случай 23 април – международния ден на книгата и авторското право. Програмата 
на тазгодишния маратон бе много разнообразна: в над 50 села и градове на 
страната се проведоха инциативи за представяния на книги, четения сред деца и 
възрастни на български и чужди езици. В уебсайта на Съюза бе публикувана 
пълната програма, както и споделени мнения на колеги от различни селища на 
страната. Впечатляващи със своето богатство на идеи и изяви са програмите на 
Библиотека „Родина”, която обхваща значителен брой училища, клубове, медии, 
болнични заведения и др., на РБ Силистра, Варна, Кюстендил, Пловдив и много 
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други. Убедени сме, че маратона трябва да стане традиция и все повече библиотеки 
да станат инициатори и център на събитията в населените места. 
 СБИР подкрепи инициативата на БЧК за провеждането на втора дарителска 
кампания „Книги та моето детство”, проведена през м. декември 2006 г. Събрани 
бяха значителен брой нови издания за деца, дарени от издателствата, които бяха 
разпределени по училищни и читалищни библиотеки в страната. 
 Съюзът бе търсен партньор в разпределянето на дарения за библиотеките. 
През 2006 година бяха разпространени над 600 екземпляра от книгата „Списъкът 
на Шиндлер” в библиотеките в страната; изданието „Библиотеката и 
интелектуалната свобода”. Съществена роля в този процес биха могли да поемат 
РД. 
 През 2006 г. бе възстановено членството на СБИР в ИФЛА. Това стана 
възможно благодарение на Twinning program на ALA и определянето на 
диференциран членски внос в зависимост от финансовото състояние на 
асоциациите. 

Активизираха се връзките с обединената румънска библиотечна асоциация. 
Представител на УС взе участие в годишната конференция през м. септември в 
Брашов. 
 
Да разширява Съюза и да стабилизира структурата му. 
 

Продължава положителната тенденция на увеличаване на индивидуалните 
членове на СБИР. Броят им в сравнение с 2006 г. е нараснал с 211 и достигна 1084. 

Броят на колективните членове е 79, от които 21 регионални библиотеки, 23 
университетски, 23 читалищни, централните научни Националната библиотека, 
както и 7 фирми.  

Регионалните дружества са се увеличили с 2 през текущата година и към 
момента са 15. Наблюдават се трудности и проблеми при събирането на членския 
внос, той не се плаща редовно от колективните членове за всяка година, а от 
индивидуалните – за цялата календарна година. Редица колеги считат, че 
колективното членство на библиотеката отменя необходимостта от индивидуално 
членство. 

РД са в основата на инициативи по случай деня на библиотекаря. РД в 
Добрич организира екскурзия до Констанца по повод 11 май – деня на 
библиотекаря. Много дружества организират лекции за колегите си по интересен 
теми, представяния на книги, културни мероприятия. РД изпращаха материали за 
бюлетина. Изказваме благодарност за инициативността на Златка Иванова и 
Стефка Илиева - Пловдив, Калина Иванова – В. Търново, Йорданка Вълчева – 
Смолян, Антоанета Георгиева - Враца, Искра Маркова – Кюстендил, Снежана 
Дикова – Дупница, М. Борисова – Плевен, Невена Христова – Добрич, Мария 
Жингова – Благоевград, Нина Коцева – Пазарджик, и всички колеги, работили по 
места, чиито имена е трудно да изброя.  

Секцията по Социология възобнови своята дейност и инициира 
социологическо проучване по случай 50-годишнината на списание “Библиотекар”, 
организирано от К. Папазова, К. Недкова и М. Аргирова-Герасимова. Резултатите 
от социологическото проучване “50 години списание “Библиотека” бе отпечатано в 
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списание “Библиотека”. Тематичен указател 1984 – 2005 г. с автори Нина 
Шуманова и Ася Асенова. В изследването с автори: Константина Недкова, 
Красимира Папазова и Мария Аргирова-Герасимова. Обстойно е анализирана 
богатата емпирична информация за отношението на библиотечната общност към 
сп. “Библиотека, а също са откроени и най-значимите проблеми на библиотеките в 
страната. Секцията към СБИР благодари на всички, които въпреки служебните си 
ангажименти се отзоваха и  проявиха професионална отговорност, споделяйки 
своите становища и рационални идеи  за перспективите. Едновременно с това не 
можем да не изразим съжалението си, че някои големи, модерно работещи 
библиотеки не се включиха в изследването. 

Продължи традицията за анкетно проучване със завършилите курсовете на 
ЦПОБ, осъществени от Красимира Папазова и представено в публикация в 
Бюлетин на СБИР, № 1, 2006 г. 

Секцията е в процес на подготовка на социологическо изследване на тема: 
“Динамика на четенето и потребителското търсене в публичната библиотека”.  
 Активно работи секцията на училищните библиотеки:  председателят 
Жаклин Овчарова, както и Мариана Галчева, Рени Велкова Цанка Иванова. 
Нараства потребността секцията да обедини не само училищни библиотекари от 
София, но и от цялата страна.  
  През цялата година бяха поддържани активни контакти с колегите от 
страната, те бяха своевременно информирани за инициативите на Съюза. Ритмично 
бе издаван електронен бюлетин, разпространяван до всички, изявили желание да го 
получават. Електронният бюлетин се подготвя и разпространява от Антоанета 
Димитрова и Надя Груева. 

Уебсайтът на съюза бе поддържа системно и обогатяван с нова информация. 
За първа година се опитахме да предприемем стъпки за координиране на 
дейностите ни чрез създаването на национален календар на библиотечните 
инициативи, чиято подготовка започна в края на 2006 година. Приканваме колегите 
и тази година да изпратят своевременно информация за следващата година. От 
името на всички ни изказвам всеобщата ни благодарност към Надежда Груева за 
доброволната й работа по поддържането на страницата и за високото и чуство за 
отговорност.  

Живият контакт с колегите бе осъществяван от секретаря на Съюза 
Красимира Папазова. Изразявам благодарността на УС и на всички членове на 
СБИР към Красимира, която неуморно и всеотдайно изпълнява многобройните си 
задачи и изцяло се грижи за функционирането на офиса. Голяма е нейната заслуга 
за стабилизирането на организационното състояние на Съюза. 
Изказваме своята благодарност и към всички колеги, които не жалиха сили и време 
да участват в инициативите на Съюза. 
 Издателска дейност. Издадени са два бюлетина за предходната година, 
благодарение на упоритостта на Капка Винева и малък кръг съпричастни колеги. С 
големи трудности събираме публикации, отново се обръщаме с голяма молба за по-
голяма активност в тази насока от страна на всички. Все още не е осъществено 
изданието на материалите от конференцията през 2006 г., поради факта, че не 
всички автори са предоставили текстовете си. 
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 Офисът на Съюза функционираше в добри условия, за което от името на УС 
изказвам нашата благодарност към ръководството на Столична библиотека за 
осигуряването на тези условия и доброто ни сътрудничество.  
 
 В заключение, бихме желали да отбележим следното: 
 През отчетния период работихме активно по поставените в основните 
насоки на конгреса цели и задачи. 
 Въпреки тенденцията към значително увеличаване на броя на 
индивидуалните членове, не всички секции и РД работиха активно по места. 
 Предприети са конкретни стъпки по проблемите, свързани с нормативната 
база и отстояване на интересите на библиотеките в обсъжданите законодателни 
материали. Засилена е дейността по лобирането за библиотеките сред 
представителите на изпълнителната и законодателна власт. Проблемите на 
библиотеките и библиотечната професия намират по-широк обществен отзвук. 
 СБИР развива широка международна дейност, инициира и участва в 
международни проекти и програми, което е и единствения начин за допълнително 
финансиране на дейността на Съюза. 
Благодарим на всички партньори, които подкрепяха нашите идеи и инициативи: 
Посолство на САЩ, Британски съвет, Гьоте институт, АБК. 
 Накрая бихме искали да подчертаем, че обединяването на усилията на 
повече библиотеки и колеги, говоренето в един глас и на един език с властите и 
обществеността, както и съпричастността на всеки един към общите проблеми ще 
доведе и до по-категорични успехи в отстояването на професионалните ни 
интереси. 
 
 
 
 
НАЦИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ И КАМПАНИИ 
 

Национална библиотечна седмица  
“Библиотеките – наша обща отговорност!” – Обръщение на СБИР 

  

 

    

ОООБББРРРЪЪЪЩЩЩЕЕЕНННИИИЕЕЕ   
   

нннааа   СССъъъюююзззааа   нннааа   бббиииббблллиииооотттееечччнннииитттеее      
иии   ииинннфффооорррмммаааццциииоооннннннииитттеее   рррааабббооотттннниииццциии   
 

 
Неразривната връзка минало – настояще – бъдеще е вградена в темелите на 

БИБЛИОТЕКАТА. Миналото – като памет и опора; настоящето – като реална 
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нужда от творчество и умения; бъдещето – като предвиждане и предизвикателство: 
всичко е в БИБЛИОТЕКАТА.  

БИБЛИОТЕКАТА оцелява през хилядолетни изпитания; съществува, променя 
се, за да остане! Обществото не може без Б И Б Л И О Т Е К А Т А!  

В съвременната БИБЛИОТЕКА влиза всеки – и стар, и млад, за да се учи, да се 
забавлява, за да опознае по-добре света, за да разбере по-добре себе си! Тя променя 
живота чрез образование през целия ни жизнен път; като източник на сила, 
получена от знанията; като място, което възрастните помнят от деца, а децата ще 
запомнят с първите си срещи с литературните герои и техните създатели. В 
БИБЛИОТЕКАТА са експертите, които ще помогнат на всеки да намери нужната 
му информация в морето от печатни, аудиовизуални и електронни източници.  

Първата национална библиотечна седмица в България премина успешно. Тя 
постави началото на промени в отношението към библиотеките, в самочувствието 
на библиотечните специалисти.  

В дните на Националната библиотечна седмица тази година искаме да говорим 
за нашата обща отговорност, в която е заложено нашето общо бъдеще.  

 
БИБЛИОТЕКИТЕ са: 
• Отговорност на държавата - на законодателната и изпълнителна власт; 

на депутатите, министрите и държавната администрация.  
• Отговорност на местните власти - на местното управление, на местните 

политици, лидери, интелектуалци и експерти в областта на културата и 
образованието. 

• Отговорност на гражданското общество – на неправителствените 
организации, на всяко семейство и всеки родител, на всеки преподавател, 
учител и възпитател. 

• Отговорност на гилдията – на професионалната организация и на всеки 
библиотекар за неговата мотивираност и безупречна квалификация, за 
личното му поведение и качества, отдадени на професията. 

 
       Общи усилия са необходими, за да бъдат българските библиотеки модерни, 
привлекателни и предпочитани центрове за достъп до информация чрез: 

• Приемането на дългосрочна стратегия за тяхното развитие. 
• Включването им в стратегическите и програмни документи в сферата на 

образованието, науката, културата и информационното общество. 
• Осъвременяването и хармонизирането на нормативната уредба на 

българските библиотеки с европейските директиви и препоръки. 
• Модернизирането им посредством ускорено внедряване на 

информационните и комуникационните технологии, обновяването на 
материално-техническата база.  

 
Успешната цялостна реформа в библиотечния сектор ще повиши ефективността 

на библиотеките при реализацията на националните приоритети.  
 
Призоваваме всички български граждани, политици, интелектуалци, 

държавни органи и неправителствени организации да се присъединят към 
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нас в отговорната кауза: опазвайки традициите, да обновим нашите 
библиотеки, чиято мисия е неотменно свързана с бъдещето на нацията ни, с 
бъдещето на младите хора в България!  

 
 
 

 
Национална библиотечна седмица 

”Библиотеките – наша обща отговорност” 
14 – 18 май 2007 г. 
Антоанета Димитрова 

 
За втора поредна година Съюзът на библиотечните и информационните 

работници организира Национална библиотечна седмица, която се проведе от 14 до 
18 май и включваше разнообразни инициативи на 37 библиотеки от 23 града и 5 
села в цялата страна. Основната цел на кампанията е да привлече вниманието на 
законодателната, изпълнителната власт и обществеността към библиотеките и 
техните възможности да играят ключова роля в развитието на информационното 
общество, в изграждането на икономика на знанието и ученето през целия живот; в 
опазването и достъпа до културното наследство; в предоставянето на услуги на 
електронното правителство. 

Водещо събитие на Националната библиотечна седмица’2007 (НБС’2007) 
беше откриването на изложба за библиотечна архитектура „Визия за 
библиотеката”. Експонирането й у нас се организира по инициатива и с 
финансовата подкрепа на Гьоте-институт в София. В експозицията бяха 
представени новопостроени и санирани сгради на библиотеки от целия свят в 23 
фотоплаката, които илюстрират как библиотеките изпълняват функцията да 
осигуряват информация, но наред с това са и места за общуване, обмен на идеи и 
културни събития. С откриването на изложбата в централното фоайе на Народната 
библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” на 14 май официално стартира  
Националната библиотечна седмица’2007. 

Основно място в инициативите на библиотеките за НБС’2007 заемаха 
семинарите и конференциите на професионални теми. От 14 до 18 май в РБ "Пенчо 
Славейков" – Варна бяха проведени тематични лектории и квалификационни 
срещи за библиотекари на тема „Пътищата в професията”. В РБ “Петко Р. 
Славейков” – Велико Търново на 15 май се проведе квалификационен семинар за 
библиотеките от Община Свищов по проблемите на актуализиране и прочистване 
на библиотечните фондове, автоматизираните библиотечни програми и 
възможности за споделено ползване на краеведските бази данни. На 16 май по 
инициатива на библиотеката на НЧ "Наука" – Троян, се проведе конференция на 
тема "Читалищните библиотеки - настояще и бъдеще", с подкрепата на Община 
Троян и РБ "Проф. Беню Цонев" – Ловеч. В конференцията взеха участие 
библиотечни специалисти и читалищни дейци от Троян, Ловеч и Априлци. С 
доклади, очертаващи съвременните проблеми и състоянието на библиотеките, 
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участваха Ваня Грашкина, председател на Съюза на библиотечните и 
информационни работници, Анета Дончева, зам.-директор на Народна библиотека 
"Св. св. Кирил и Методий", Калина Иванова, зам.-директор на РБ "П. Р. Славейков" 
– Велико Търново и Мариана Иванова, директор на РБ "Проф. Беню Цонев" – 
Ловеч. 

В РБ "Никола Фурнаджиев" – Пазарджик от 15 до 16 май беше проведен 
регионален семинар на тема: “Специфика на краеведската дейност в 
читалищната библиотека”. На 10 май в НБ "Иван Вазов" – Пловдив, Нанси Болт - 
главен консултант за библиотеките на щата Колорадо при Министерство на 
образованието и главен координатор и изпълнителен директор за дейностите по 
проекта ABLE в САЩ, представи мултимедийна презентация “Библиотечното 
застъпничество“ пред библиотекари от Пловдивски регион. Беше открита и 
фотоизложба "Картини от България през фотообектива на Нанси Болт". В РБ 
„Христо Смирненски” – Хасково на 16 май се проведе областен практически 
семинар с библиотекари от читалищни и училищни библиотеки на тема 
„Състояние и основни проблеми на читалищните и училищни библиотеки„. 

Все по-голяма популярност придобиват инициативите, които целят да 
привлекат вниманието на обществеността и младите читатели – Дни на 
отворените врати (безплатно записване на нови читатели, библиотечни екскурзии 
за запознаване с информационните ресурси и услуги, връчване на грамоти и 
награди на най-активните читатели, безплатно ползване на интернет), проведени в 
18 библиотеки, Дни без глоби (7 библиотеки) и Библиотекар за един ден (11 
библиотеки). Многобройни бяха културните изяви: четения, изложби (на книги,  
периодични издания, пощенски картички, плакати и DVD с филми), представяния 
на нови книги, включително и нови издания на библиотеките, литературни 
състезания и срещи-разговори с писатели, театрални и танцови спектакли.  

В РБ “Дора Габе” – Добрич и РБ "Партений Павлович" – Силистра беше 
експонирана изложбата „Съвременната българска библиотека”, изработена за 
НБС’2006. В Централната научно-техническа библиотека на 10 май беше открит 
нов Библиотечно-информационен комплекс по педагогика и изложба на 
старопечатни и редки издания от неговия фонд. Със съвместна инициатива 4 
училищни библиотеки от София поставиха на дневен ред своите проблеми. На 17 
май в библиотека при НПГ по прецизна техника и оптика "М. В. Ломоносов" беше 
открита експозиция “Модерната училищна библиотека – културно-образователен и 
информационно-медиен център” и представена презентацията “Моделен стандарт 
на училищните библиотеки”.  

В Библиотеката при НЧ "Селска пробуда" – с. Градина, общ. Първомай на 
15 май се проведе беседа на тема "Книги и библиотеки - история и настояще" с 
възрастни и учащи от средния курс. Библиотечните прояви, организирани в 
библиотеката при НЧ ”Св. св. Кирил и Методий” – Попово от 9 до 18 май, бяха 
посветени на 125 години от създаването на читалището и 50 години от създаването 
на Исторически музей – Попово. На 10 май се проведе литературен салон 
„Библиотеката - духовна врата в глобалното информационно обслужване”. От 14 
до 20 май в библиотеката при ПБЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови" – Свищов бяха 
показани уникалните старопечатни книги, притежание на библиотеката, както и 
дигитализираните им копия. Специален експонат беше книгата „Буквар за 
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первоначалните юноши” от Емануил Васкидович и Георги Владикин, издадена от 
читалищната библиотека преди 150 години. 

В рамките на НБС’2007 в Димитровград, Пазарджик, Попово, Силистра, 
Троян, Търговище и Хасково се проведоха срещи на библиотекари с представители 
на изпълнителната и местната власт (кметове и общински съветници) и с народни 
представители, на които бяха обсъдени възможностите за партньорство между 
библиотеките и властта. На 11 май в  РБ “Петко Р. Славейков” – Велико Търново 
гостува н.пр. извънредният и пълномощен посланик на Република Китай в 
България г-н Юй Джънци, а на 21 май – н.пр. посланикът на Република Унгария в 
България г-н Йеньо Фалер. На 18 май в НБ "Иван Вазов" – Пловдив бяха връчени 
Немски езикови дипломи (DSD) от Посланика на Федерална Република Германия 
г-н Михаел Гайер на абитуриенти от Езикова гимназия – Пловдив. 

С най-разнообразни мероприятия беше отбелязан Денят на библиотекаря – 
11 май, който на много места беше включен в програмата на НБС’2007. Във Варна 
РБ "Пенчо Славейков" организира тържествено събрание на библиотечната 
общност от Варненска област, на което бяха поканени всички библиотекари, с 
които регионалната библиотека си сътрудничи. Гост на срещата беше Ели Попова – 
главен библиотекар на отдел "Официални издания" към Народна библиотека "Св. 
св. Кирил и Методий" и член на УС на СБИР. От страна на общината присъстваха 
директорите на образователната и културна дирекции – Коста Базитов и Пенка 
Живкова. 

В Монтана колективът на РБ "Гео Милев" се поздрави с празника и 
официално беше връчена заповед за назначаване ”Директор за един ден” на 
Мирослав Людмилов Тодоров, ученик от 10 клас, ГПЧЕ ”Петър Богдан”. След това 
двамата директори имаха поредица от интервюта в местните и централни медии. 
Работният ден на г-н Тодоров завърши с връчване на официална диплома и 
"Златна” читателска карта с право на безсрочно ползване услугите на библиотеката. 
В РБ “Стилиян Чилингиров” – Шумен беше организирана изложба на книги с 
автограф от фондовете на библиотеката под надслов "На библиотеката с любов..." и 
се проведе празнична среща на поколенията.  

Колегите от РБ "Партений Павлович" – Силистра участваха в пътуващ 
семинар „Обществената отговорност на регионалната библиотека в 
информационното общество” до Гърция от 10 до 13 май. Пътуващ семинар 
„Библиотеки и национални кампании” на 11 и 12 май, проведоха съвместно 
колегите от РБ „Петър Стъпов” – Търговище и РБ ”Н. Фурнаджиев” – Пазарджик. 
На 14 май библиотекарите от РБ „Христо Ботев” – Враца посетиха читалищната 
библиотека в гр. Криводол и Градешкия манастир. 

По случай професионалния празник, на 11 май четците в Маратонско четене 
на Библията, организирано от библиотеката на Богословския факултет при СУ „Св. 
Климент Охридски” от 23 април до 23 май, бяха само библиотекари от София. С 
паралелни четения се включиха и колегите от РБ "Партений Павлович" - 
Силистра от гр. Кавала, Гърция, а на 12 май и колегите от РБ „Петър Стъпов” – 
Търговище и РБ ”Н. Фурнаджиев” – Пазарджик от Рилския манастир. 
 Събитията от НБС’2007 бяха подробно отразени в националните и местните 
електронни медии и вестници. Интересни инициативи имаше в Гоце Делчев, 
където библиотекари от НЧ "Просвета" проведоха беседи по две местни радиа по 
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повод националната библиотечна седмица. На 15 май в РБ „Петър Стъпов” – 
Търговище беше организирана кръгла маса на тема: “Библиотека и медии”, в която 
участваха представители на всички местни медии – в. „Знаме”, в. „Търговищки 
новини”, Ново радио Търговище, както и партньори от читалище „Напредък”- 
Търговище и Центъра за регионално развитие. В РБ "Партений Павлович" – 
Силистра 18 май беше обявен за Ден на информацията – "Информационна 
грамотност”. На празнична среща с журналисти, библиотечни специалисти от 
силистренски библиотеки, представители на РИ на МОН и активни читатели бяха 
представени електронния каталог и сайта на библиотеката.   
 
 

 
 

Национална програма “Четяща България” – 
 Маратон на четенето 
  23 – 27 април 2007 г. 

 
Антоанета Димитрова 

 
Проявата е посветена на  

Международния ден на книгата и авторското право 23 април 
 

 

 
 

По инициатива на Асоциация “Българска книга” и Съюза на библиотечните 
и информационни работници и с подкрепата на Министерството на културата и 
много книгоиздатели и книготърговци, през м. април 2007 се проведе за втори 
пореден път Маратон на четенето като част от националната кампания за 
отбелязване на 23 април – Международен ден на книгата и авторското право. 
Международният ден на книгата се чества от 1996 г. насам по инициатива на 
ЮНЕСКО като признание за ключовата роля на четенето и образованието за 
развитието на личността.  
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В Маратон на четенето 2007 взеха участие с различни мероприятия над 250 
библиотеки, читалища, университети, училища, детски градини, домове за деца и 
домове за възрастни хора, болници, музеи, театри, книжарници, издателства, радиа, 
кабелни телевизии, туристически дружества и други подкрепящи ги организации в 
25 града и 6 села в България. Като четци се включиха стотици ученици, студенти, 
библиотекари, университетски преподаватели, писатели, художници, актьори, 
журналисти, свещеници, библиотекари, издатели, читалищни и културни дейци, 
интелектуалци и обществени личности, а слушателите бяха хиляди. В 12 града 
(Варна, Казанлък, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Плевен, Попово, Силистра, Стара 
Загора, Търговище, Хасково и Шумен) инициативата беше подкрепена и от 
представители на местната власт – кметове, областни управители и общински 
съветници, които взеха участие в четенията.  

Най-активни в организирането на четенията по места бяха регионалните (17) 
и читалищните (21) библиотеки. 5 училищни библиотеки се включиха в маратона 
със свои инициативи, а ученици и учители от над 120 училища от цялата страна 
бяха главните участници. Само 6 университетски библиотеки подкрепиха маратона 
със свои изяви или с участието на студенти в организираните четения. На много 
места ученици и студенти - потребители на библиотеките, отидоха да четат на 
място в детски градини, болници, домове за деца, домове за възрастни хора, домове 
за хора с увреждания, и дори пред лишените от свобода в затворите в Ловеч и 
Стара Загора.  

През цялата седмица на маратона бяха прочетени пред публика откъси от 
стотици произведения за деца и възрастни, книги от световната и българската 
класика, творби на съвременни автори, книги на чужди езици (английски, немски, 
френски, испански, руски, полски, турски, румънски, гръцки, арменски, иврит). На 
много места се проведоха срещи разговори на ученици и читатели на библиотеките 
с писатели, родени в съответния град или село, на които бяха прочетени откъси от 
техни произведения. Бяха проведени още изложби (с книги от фондовете на 
библиотеките или с книги, предоставени от различни издателства), концерти, 
конкурси за литературни творби или рисунки на теми, свързани с книгите и 
четенето, театрални представления, прожекции на филми и карнавали. В много от 
библиотеките бяха обявени Дни на безплатните библиотечни услуги - записваха се 
нови читатели без абонаментна такса, връщаха се книги без да се начисляват глоби, 
безплатно се ползваше Интернет.  

С различни инициативи в цялата страна бяха отбелязани 45-годишнината от 
рождението на Петя Дубарова, 100-годишнината от рождението на Емилиян Станев 
и на Астрид Линдгрен, 110-годишнината от рождението на Асен Разцветников, 
120-годишнината от рождението на Димчо Дебелянов, 130-годишнината от 
рождението на Елин Пелин и 170-годишнината от рождението на Васил Левски.  

В РБ “Пенчо Славейков” - Варна мото на Маратона беше "Книгата свят на 
близост" – споделено за книгата и традициите в четенето на различни страни с 
почетни гости – консулите на Руската федерация, Полша, Украйна, Чехия, 
Германия, Франция. Бяха прочетени произведения на Емилиян Станев на различни 
езици. 

РБ „Партений Павлович” – Силистра се включиха с две оригинални 
инициативи: „Четене от двете страни на границата” – четене на стихове за 
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Силистра и България (от български граждани, читатели на библиотеката) на 
румънска територия и на румънска литература на румънски език на българска 
територия (от румънски граждани, гости на града) и „Крайбрежна алея на 
четците” – 23 книги бяха оставени на 23 пейки в централната алея на Дунавския 
парк – за гражданите на Силистра, с обратна връзка и бонус за включилите се в 
маратона четци – едногодишна безплатна читателска карта.  

РБ „Захарий Княжески” – Стара Загора стартира по особен начин Маратона 
на четенето, тъй като тогава се преместваха в нова сграда. С предаване от ръка на 
ръка между старата и новата сграда (разстояние над 600 метра) бяха пренесени част 
от книгите от 400-хилядния фонд на библиотеката. В „живата верига” участваха 
над 300 човека, представители на шест старозагорски училища, пенсионери, 
членове на Тракийското дружество, представители от Община Стара Загора, 
фирми, адвокатски кантори, колеги от другите културни институти в града, 
журналисти, както и кметът д-р Евгений Желев и зам.-кметът Илия Златев.  

Изброените цифри, участници и събития не са достатъчни за да пресъздадат 
магията на четенето, която беше толкова голяма, че на много места инициативите, 
свързани с четенето продължиха и след 23 април. В 3 града бяха проведени 24-
часови маратони на четенето: във Варна – от 20.00 ч. на 22 април до от 20.00 ч. на 
23 април, в София – от 8.00 ч. на 23 април до 8.00 ч. на 24 април и в Стара Загора - 
от 7.30 ч. на 23 април до 7.30 ч. на 24 април. В някои библиотеки (Враца, 
Димитровград, Казанлък, Кюстендил, Пазарджик, Панагюрище, с. Градина, общ. 
Първомай, с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски и Смолян) инициативите, 
свързани с четенето прераснаха в Седмица на детската книга и изкуствата за деца 
от 23 до 27 април. За първи път се проведе Маратонско четене на Библията, 
организирано от библиотеката на Богословския факултет при СУ „Св. Климент 
Охридски”, което продължи от 23 април до 23 май. Всички четци получиха в дар по 
един екземпляр на Новия Завет.  

Пловдив. Международният ден на книгата в Народна библиотека "Иван Вазов" в 
снимки 
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На 24 май 2007 г. приключи 
обявеното от Богословския 
факултет при СУ „Св. Климент 
Охридски” по инициатива на 
Библиотеката във факултета и 
преподаватели по Свещено 
Писание, маратонско четене на 
Библията. То стартира на 23 април - 
международният ден на книгата и 
защитата на авторското право. 

В тези четения взеха участие 
не само студенти и преподаватели, 
но и широк кръг духовници и 
общественици, в това число и 
представители на медиите и отделни 
институции и организации. Сред 

участниците в кампанията бяха Русенският митрополит Неофит, председател на 
Богословската комисия при Светия Синод и бивш Ректор на Духовната академия, 
Директорът на Дирекция вероизповедания към Министерския съвет на Република 
България, проф. д-р Иван Желев, Деканът на Математическия факултет академик 
Борислав Боянов, Деканът на Богословския факултет доц. д-р Емил Трайчев и 
много други. 

Маратонът е етап от поредицата планирани чествания, посветени на 1600 
години от смъртта св. Йоан Златоуст – един от тримата светители, покровители на 
православното богословско образование. 

Бе прочетена цялата Библия; само Новият Завет бе прочетен 5 пъти. 
По повод 11 май 2007 г. – професионален празник на библиотекаря в 

Четенето на Библията участваха библиотекари от различни места – 
Университетска библиотека: Богословски факултет, Биологически факултет, 
Факултет по Източни езици, Философски (специалност – Политология), 
библиотека към Технически университет – София, библиотека – ВИАС. Паралелно 
с нас четоха Новия Завет колеги от Регионална библиотека „Партений Павлович” –  
Силистра на път за Кавала (Гърция). 

В навечерието на празника на славянската писменост и култура, 24 май, бяха 
прочетени и Житията на славянските просветители св. св. Кирил и Методий. 

Броят на участниците е 161 – сред тях духовници – 4, студенти – 61, 
ученици – 4, преподаватели – 26, библиотекари – 10, артисти – 7,  други: 49. 
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ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА УЧАСТНИЦИТЕ В МАРАТОНА НА 
ЧЕТЕНЕТО НА СВЕЩЕНОТО ПИСАНИЕ – 20071 

 
Абаджиева, Цветанка – студентка 
Александров, Илиян – студент 
Александрова, Елена - студентка 
Ангелов, Красимир - студент 
Ангелова, Валентина 
Ангелова, Стефка – студентка 
Андонов, Божидар - преподавател 
Андонова, Велина – студентка 
Антонова, Цветомира – редактор (радио „Сион”) 
Атанасова, Магдалена – студентка 
Бакопулос, Георгиос – студент  
Бантутова, Радина – ученичка 
Бегова, Мария – зав. библиотека 
Билярска, Роза – счетоводител и магистрант – БФ 
Блажкова, Лидия – магистрант 
Бобев, Андрей 
Бондова, Цветилена – студентка 
Бонов, Мирослав – художник  
Борисова, Елиза – студентка 
Борисова, Пенка – гл. спец. Дирекция „Вероизповедания” 
Боянов, Борислав – Декан на МФ 
Брусов, Ангел – студент 
Вакарелова, Анна – учителка 
Василева, Мария – студентка 
Величкова, Адрияна 
Веселинов, Стоян – студент 
Високомогилски, Александър 
Витанова, Теменужка – геолог 
Вълчанов, Славчо – преподавател 
Върбаков, Благовест – студент 
Гавалюгова, Елена – студентка 
Генева, Мария – секретар БФ 
Георгиев, Петър – икономист 
Георгиева, Траянка 
Гешева, Лидия – инспектор в БФ 
Гълъбова, Лиана – учителка 
Дамянова, Екатерина – преподавател 
Дечева, Снежа – ст. спец. МС 
Джорджева, Кети – студентка 
Джорджева, Кремена – магистрант 
Димитров, Атанас 
Димитров, Васил - студент 
                                                
1 Онези, които не записаха имената си в списъците, остават като анонимни участници. 
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Димитров, Димитър – зам.-декан и преподавател 
Димитров, Димитър [доктора] – преподавател 
Димитрова, Анна – строителен техник 
Димитрова, Антоанета – библиотекар 
Димитрова, Зоя – презвитера 
Димитрова, Иванка – студентка 
Димитрова, Тонка – студентка 
Дичев, Спас – псалт 
Добринов, Георги – студент 
Донкова, Жасмина – преподавател 
Доновска, Ружа – библиотекар 
Дулова, Мария – магистрант 
Дурчов, Иван – студент 
Желев, Иван –преподавател 
Желязков, Живко – програмист 
Иванов, Емил – преподавател 
Иванов, Никола – охрана 
Иванова, Вили 
Иванова, Женя – клисарка 
Илиева, Веска – магистър 
Илинова, Лидия – студентка 
Йорданов, Мартин – студент 
Йорданов, Павлин – псалт 
Йорданова, Мая – домакиня 
Карадочка, Красимира – дизайнер 
Карамелска, Теодора 
Киров, Димитър – преподавател 
Кирова, Теофания – зав. библиотека 
Климент (Харизанов) – свещ. и преподавател 
Колева, Нина – студентка 
Колева, Светлана – клисарка 
Конкьов, Захари – студент, Гърция 
Кривенчев, Христо – магистрант 
Кръстев, Мартин – студент 
Кусеров, Йордан – студент 
Кънев, Николай – студент 
Кьосева, Станислава – студентка 
Лилова, Соня – библиотекар 
Малинова, Цветелина – студентка 
Малякова, Мария – студентка 
Маринов, Атанас – студент 
Маринов, Митко 
Маринова, Анна – преподавател 
Миленков, Любомир – магистрант 
Митов, Мартин – студент 
Михов, Крум 
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Млечкова, Мирослава – библиотекар 
Мянкова, Цветанка – учителка 
Найденов, Ивайло – преподавател 
Найденова, Ваня – секретар БФ 
Нанева, Василка – журналист 
Недкова, Аделина 
Неофит, митрополит Русенски  
Николов, Ганчо – студент 
Николов, Емануил 
Николова, Елена – пенсионер, инж.-икономист 
Николова, Ивелина – докторант 
Николова, Росица – диригент 
Николчев, Дилян – преподавател 
Омарчевски, Александър – зам.-декан и преподавател в БФ 
Павлов, Павел - преподавател 
Папалюбов, Костадин – студент 
Патриков, Тодор – студент 
Пейчев, Бисер – студент 
Пенев, Недялко – студент 
Пенков, Димо – преподавател 
Петков, Йордан – студент 
Петракиева, Илияна – библиотекар в ЦУБ 
Петров, Светослав – студент 
Петрова, Атанасия – студентка 
Петрова, Елица – биотехнолог 
Петрушинова, Емилия – студентка 
Петър, Цанков свещ. (от Казанлък) 
Пешева, Анета – коректор 
Попов, Трайче – студент (от Македония) 
Поповски, Кристиян – студент (от Македония) 
Праматаров, Иван – преподавател 
Рачева, Даниела – студентка 
Рафаилова, Персида – директор на библиотека – ВИАС 
Рашков, Иван – преподавател 
Русев, Росен – студент 
Савова, Людмила – преподавател 
Спасов, Радослав – студент 
Спиров, Константин – програмист 
Спирова, Полина – редактор СИ 
Ставрева, Радослава – студентка 
Станимирова, Росица 
Станоев, Васил 
Стефанова, Красимира 
Стойков, Петър – докторант 
Токмаков, Божидар – студент 
Тодорова, Лариса – учителка 
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Тодорова, Росица – преводач 
Трайчев, Емил – преподавател и Декан на БФ 
Трендафилова, Мария – студентка 
Трифонова, Мария 
Узунова, Антония – студентка 
Узунова, Цвета – библиотекар 
Филипова, Бисерка 
Филипова, Елена – послушница 
Хаджинеделчев, Георги – лекар 
Харизанова, Анжела – презвитера с децата й Ники и Марияна 
Христо (Димитров) свещ. 
Христоскова, Весела – музикант 
Цонева, Галина – изкуствовед 
Ценова, Юлия – студентка 
Шиацер, Мария – студентка 
Шиндаров, Михаил - издател и син Симеон 
Шопова, Гергана 
Янакиев, Щерьо – студент 
Янев, Иво – библиотекар 
Krammer, Johan “Pro Oriente” Oesterreich – преподавател 
 
 
 
 

Маратон на четенето в 
читалище „19-ти февруари”, с. Скравена, общ. Ботевград 

 
Цанка Йорданова 

 
За пръв път тази година на 23 април – Международен ден на книгата, 

библиотеката при читалище „19-ти февруари”, с. Скравена организира „Маратон на 
четенето”. И като всяко нещо, което е за пръв път имаше притеснение дали ще се 
получи? И той наистина беше маратон – започна в 10.00 ч. и завърши в 16.30 ч., 
като едновременно се четеше на няколко места (в Обединено детско заведение 
„Детелина”, в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” и в библиотеката). За 
целия ден в маратона участваха около 230 човека – четци и слушатели. Трудно 
може да се установи броя едните и другите, както и броя на прочетените 
произведения. Възрастта на участниците беше от 3 до 75 години. Маратонът 
премина под надслов „Четем българска литература”.  

Много активно беше участието на учителите и учениците в ОУ. По 
предварително изработен график ученици от по-горен клас четоха на по-малките, 
включително и на децата от яслената и двете групи в ОДЗ. Първокласниците за 
пръв път посетиха библиотеката, запознаха се с нея и станаха нейни читатели, за 
пръв път използваха и читалнята като слушатели на приказки. 

В маратона участваха и ученици, които се обучават в учебните заведения в 
Общинския център Ботевград, но живеят в селото. Похвално е тяхното желание да 
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участват активно в читалищния живот на Скравена и те го показаха още един път. 
За отбелязване е участието на ромски деца, които показаха завидни умения по 
четене. 

Трудно могат да се изброят заглавията, които бяха включени в маратона – 
български народни приказки, предания и легенди, Ран Босилек, Ангел Каралийчев, 
Константин Константинов, Асен Босев, Иван Вазов, Елин Пелин, Димчо 
Дебелянов, Пейо Яворов, Дамян Дамянов, лично творчество на местни автори и др.  

Във връзка с маратона в библиотеката беше подреден кът „Моята любима 
книга от български автор”, като идеята беше на него да бъдат поставяни книги, 
посочени от читателите. Това се прие много добре и всички с готовност даваха 
своите предложения, като предварително трябва да уточним, че наименованието е 
условно, тъй като бяха посочвани конкретни заглавия, но и само имена на автори. 
Интересно беше да се видят на едно място: Ботев, Вазов, Вапцаров, Елин Пелин, 
Йовков, Димов, Талев и Донка Петрунова,  Христо Калчев, както и „Жажда за 
светлина” на Мария Радонова, „Соната за Петя Дубарова” на Веселин Андреев, 
„Очите” на Марко Семов. Всъщност като най-предпочитани български автори бяха 
посочени: Димчо Дебелянов, Пейо Яворов и Дамян Дамянов (посочени от повече 
от 2-ма души). Детската литература в този кът беше застъпена от Ран Босилек, 
Ангел Каралийчев, Николай Райнов, като най-интересното тук е, че всички тези 
предложения бяха направени от възрастни (над 40 год.). 

Беше проведена и анкета сред участниците в „Маратона”: Как възприемате 
инициативата „Маратон на четенето”, в която участваха 33 души. Всички те са 
отговорили, че инициативата е хубава, а 31 биха се включили отново (1 отговор – 
не, 1 – не знам). В анкетата интерес представляват предложенията по въпрос 4 
„Каква литература да се чете при следваща подобна инициатива”. Почти изравнени 
са предложенията за българска (от конкретни автори и неизвестни произведения) и 
за чужда литература (в това число и детска). При следващо провеждане на 
инициативата могат да се вземат предвид предложенията за четене само на един 
автор с различни произведения, четене на едно произведение от няколко четци, 
автори от една епоха, четене и драматизации, включване на биографии на 
писатели. 

Много интересни предложения са направени и по въпрос 5 – инициативи в 
библиотеката. Те са изключително разнообразни: учебни часове, парад на 
приказките и литературните герои, тематични вечери, срещи с творци и още много 
други. От участниците в анкетата по-голямата част са посочили, че са редовни 
посетители на библиотеката, посещавайки я повече от едни път месечно. 

От обобщените резултати от анкетата, както и от цялостното провеждане на 
„Маратон на четенето” могат се правят важни изводи за читателските 
предпочитания и по-нататъшната работа на библиотеката. Те са основа, върху 
която ще бъде организирано и друго подобно мероприятие, тъй като инициативата 
беше посрещната с интерес. 

В рамките на Седмицата на книгата беше проведен и „Празник на книгата” в 
ОДЗ. Децата от ІІ група – бъдещите първокласници, пяха песни за книжките и 
рецитираха стихове за тях. Радостна емоция за деца и зрители предизвика 
драматизацията на приказката „Сливи за смет”. 
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Инициативите в с. Скравена, посветени на книгата освен, че предизвикаха 
интерес, се оказаха и много полезни за всички. 

 
 

 
 
 

Библиотечни инициативи за  
Маратон на четенето и „Четяща България”  
в РБ „Стилиян Чилингиров” – Шумен 

април – май 2007 г. 
 
Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен, се включи в 

Световния ден на книгата и авторското право – 23 април. 
Във връзка с обявения „Маратон на четенето” в детския отдел малките 

читатели от началните училища на града щафетно четоха приказки от любими 
автори. На 24 април от 10 часа директорът Красимира Александрова предложи на 
присъстващите на кметския брифинг в общината журналисти да прочетат  
стихотворения на известни български класици. Така културният институт подкрепи 
инициатива на Министерството на културата „Стихотворение на седмицата”. 
Българска поезия четоха библиотечни работници от партньорската американска 
библиотека в Дюбюк и библиотекари от Балашиха в Русия, където миналата година 
гостува Красимира Александрова.  

На 24 април се проведе среща на поета Георги Константинов с ученици от 
Трето основно училище „Димитър Благоев”, а от 18.00 часа бе проведена поетична 
вечер за възрастни.  

На 25 април се проведе квалификационен ден с библиотекари от региона. 
Направено бе анкетно проучване „Какво четат библиотекарите”. 

27 април бе наситен с мероприятия – отчетен беше конкурсът, посветен на 
100-годишнината от рождението на Емилиян Станев, наградени бяха участниците, 
детски състав по словотворчество под ръководството на доц. Венета Янкова изнесе 
спектакъл „Приказки за четене, приказки за слушане, приказки за игра”. Следобед 
бе открита гостуваща изложба и бе представен филм за Емилиян Станев от Музей 
„Емилиян Станев” - В. Търново. 

На 28 април се откри фотоизложба на Стоян Николов „Ромска поезия”. Беше 
организирана кръгла маса „Проблематика на ромската поезия” с модератор проф. 
Христо Кючуков, бяха наградени участниците в националния конкурс за ромска 
поезия. 

На 8 май посрещнахме гости от партньорска библиотека от град Балашиха, 
Русия. Те се включиха в щафетното четене, като прочетоха на български език 
химна на братята Кирил и Методий. 

Във връзка с Деня на Европа – 9 май открихме чуждоезикова читалня, която 
е модерно оборудвана с компютърна техника и чуждоезикови курсове. 

На 11 май библиотеката за 26 път отбеляза „Денят на библиотечните 
специалисти” по традиция, започнала в Шумен от 1981 година. В изложбената зала 
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на библиотеката беше представена изложба „На библиотеката с любов...” – книги с 
автограф от фондовете на библиотеката. Денят продължи с празнична среща на 
поколенията и колеги от университетска, читалищни и училищни библиотеки. 

На 17 май при огромен интерес беше представена книгата на Адам Замойски 
„Полският път. Хилядолетната история на поляците и тяхната култура”, съвместно 
с Полския културен институт. Книгата беше представена на шуменската публика 
от доц. д-р Искра Баева. Културните афиши през месеците април и май бяха 
наситени със съдържателни прояви и предизвикаха голям интерес сред различни 
аудитории в града ни. 

  
 
 
 
МЕЖДУНАРОДНИ, НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 

XVIII национална конференция на  
Асоциацията на библиотекарите в Брашов, Румъния 

19 – 21 септември 2007 
Антоанета Димитрова 

 
Асоциацията на библиотекарите в Румъния (АБР) е учредена на 19 март 

2007 година, като обединява 4 съществуващи дотогава асоциации: на 
университетските  библиотеки (ABIR), на обществените библиотеки (ANBPR), на 
библиотекарите от Националната библиотека (ABBNR) и на библиотекарите и 
документалистите от Букурещ (ABIDOB). АБР има 39 регионални филиала, 5 
основни секции по видове библиотеки: национални, университетски, специални, 
обществени и училищни и общо 2 210 индивидуални членове за 2007. 
Управителният съвет на асоциацията се състои от президент, 5 вицепрезиденти, 9 
членове, секретар и касиер, които се избират за срок от 4 години. Всяка основна 
секция се ръководи от президент, секретар и 3 членове. 

Според разпоредбите на Закона за библиотеките (№ 334 от 31 май 2002 г.) в 
националната библиотечна мрежа на Румъния влизат: Националната библиотека, 
Библиотеката на Румънската академия на науките, университетските, специалните, 
обществените и училищните библиотеки. Управлението, методическото 
ръководство и финансирането на библиотеките се поделя между 3 министерства и 
Национална библиотечна комисия. Министерството на образованието отговаря за 
университетските и училищните библиотеки, Министерството на културата и 
религиозните въпроси – за Националната библиотека, Библиотеката на Румънската 
академия на науките, обществените (градски и селски) библиотеки, а 
Министерството на технологиите и телекомуникациите има отношение към 
внедряването и използването на нови технологии в библиотеките. 
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От 19 до 21 септември 2007 г. в библиотеката на Университета на 
Трансилвания в Брашов се проведе XVIII-та национална конференция на 
Асоциацията на библиотекарите в Румъния под надслов „Статутът на 
библиотечната професия в Румъния”. В нея взеха участие повече от 230 румънски 
библиотечни специалисти и гости от 10 държави. Това е първата обща 
конференция на обединената асоциация АБР, но номерирането продължава от 
номерацията на конференциите на ABIR от предишните години. 

След церемонията по официалното откриване на конференцията, беше 
изнесен доклад от президента на АБР – Мирча Регнала за работата на асоциацията 
в периода септември 2006 – август 2007 г. В него беше представена дейността на 
Асоциацията на университетските библиотеки (ABIR), учредяването на АБР на 19 
март 2007, инициативите, проведени от професионалните секции, международните 
семинари, организирани в Румъния и участието на румънски библиотекари в 
международни конференции. Бяха представени също доклади на някои комисии, 
проект за Етичен кодекс на библиотекарите в Румъния и презентации на фирмите, 
които спонсорират конференцията. Колин Гард, представител на 
неправителствената организация IREX, презентира проекта „Глобални библиотеки 
в Румъния”, финансиран от фондацията на Бил и Мелинда Гейтс, чиято цел е да се 
предостави свободен достъп до Интернет в румънските обществени библиотеки.  

На специална церемония бяха връчени награди и дипломи на АБР за 2007 
година - на библиотекари от различните видове библиотеки, които са работили 
най-активно през изминалата година и на библиотекари с дългогодишен стаж и 
принос към работата на асоциацията. Следобед се проведоха паралелни сесии на 
основните секции по видове библиотеки: национални, университетски, училищни, 
обществени и специални и на професионалните секции по: Библиотечна 
автоматизация, Статистика и оценяване, Библиотечно право и продължаващо 
професионално развитие, Периодика. Всяка професионална секция се ръководи от 
президент, секретар и постоянен комитет (от 3 до 10 членове). Професионалните 
секции имат грижата да разработват методически указания и ръководства за 
работа, съобразно изискванията на международните стандарти и да провеждат 
обучителни семинари за библиотекарите. 

През втория ден продължиха паралелните сесии на останалите 
професионални секции към АБР: Каталогизиране – класификация – индексиране, 
Справочно-информационна дейност, Комплектуване и развитие на колекциите, 
Специални колекции, Консервация и реставрация, Междубиблиотечно заемане, 
Медицински библиотеки. На тях бяха представени успешни библиотечни практики 
на румънски и чужди библиотеки, а във времето отделено за дискусии се 
обсъждаха конкретни проблеми в съответната професионална област. 

На обща сесия на управителния съвет на АБР и председателите на основните 
и на професионалните секции към асоциацията беше определен, и по-късно 
представен пред всички участници, Планът за дейностите на АБР за 2008 година. 
Официалното закриване на конференцията беше последвано от специална 
празнична вечеря с музика и танци. Последния ден беше организирана екскурзия 
до 3 манастира в околностите на Брашов - Синая, Сузана и Кея и 2 музея в град 
Кампина – къщата музей на видния румънски историк, философ и писател Богдан 
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Петричейку-Хашдеу (1836–1907) и къщата музей на един от най-известните 
румънски художници Николае Григореску (1838–1907).  

 В заключение искам да изкажа своята благодарност на румънските колеги 
от АБР за отправената покана и за изключителното гостоприемство, което 
проявиха към мен по време на конференцията.  

 

 

Международна конференция “Библиотеките като кръстопът на 
културите: Обслужване на читатели със специфични нужди” 

17 – 18 май 2007 г., Солун 
 

Таня Тодорова 
 
Значението и ролята на библиотеките за интеграцията на хората с различна 

народност, културна и религиозна принадлежност и на потребителите със 
специални нужди – бе темата на четвъртата международна конференция, 
организирана от учредения в Атина Комитет за подкрепа на гръцките библиотеки. 
Събитието се проведе в рамките на Международния панаир на книгата в Солун от 
17 до 18 май 2007 г. под патронажа на Министерството на националното 
образование и религиозните дела на Гърция. В конференцията със заглавие 
“Библиотеките като кръстопът на културите: Обслужване на читатели със 
специфични нужди” бяха поканени лектори от Англия, България, Германия, 
Гърция, Испания, САЩ, Турция, Франция и Холандия. 

Необходимостта от използването на новите информационни технологии и 
технологиите за продължаващо обучение увеличава групите от хора, които все 
повече се чувстват неприспособими и изолирани от обществото. Сред тях са: 
възрастните хора, които определено не са от технологично обиграните; 
емигрантите с недостатъчните си езикови познания; хората с увреждания, които се 
нуждаят от специално оборудване за достъп до информацията и други. Всички те 
трябва да намират подкрепа и подходящи условия в библиотеките, за да са 
равностойно поставени, добре информирани и активни граждани.              

Междукултурният диалог, обучението през целия живот, интеграцията и 
равните възможности не са само набор от често повтаряни “нашумели” думи и 
изрази. Съществуват различни действащи практики и услуги в библиотеките по 
света, които ги изпълват със съдържание. Целта на международната конференция в 
Солун бе да срещне и да представи реално осъществени европейски и американски 
библиотечни проекти в тази насока, както и да провокира обмен на идеи и успешни 
практики. 

Презентациите на Сандра Риос Балдерама от САЩ и на Флоранс Шрайберг 
от Париж, Франция представиха опит и наблюдения за ролята на библиотеките и 
библиотекарите в процеса на адаптиране на емигрантските общности. Каридат 
Монтеро от Испания запозна аудиторията с осъществения по инициатива на 
регионалната библиотека в Мурсия проект ADOBI, който е насочен към 
обогатяване на културния и социалния живот на възрастните хора чрез активното 
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им привличане към книгите и четенето в читателски клубове. Ан-Мари Шмидт от 
Холандия и Маркус Вайсен от Великобритания резюмираха националните 
политики, практики и действащи проекти, които се осъществяват в техните страни 
за превръщането на обществените библиотеки във “врата към интеграцията”, по 
определението на Ан-Мари, и в “райско място за всички читатели” – според 
виждането на Маркус. 

Голяма група от изнесените доклади представяха различни подходи за 
развитие на услуги за хора с двигателни, сензорни, ментални и други увреждания. 
Анна Куликурди от Института по информационни технологии в Атина обобщи 
водещ чужд опит относно изискванията и критериите при осигуряването на 
достъпни услуги за тези категории читатели. Хелмут Обст от Мюнхен, Германия 
акцентира върху социалните отговорности на публичните и специалните 
библиотеки и като центрове за рехабилитация на гражданите със специални нужди. 
Главният секретар на организацията на слепите в Гърция Емануел Базиас изнесе 
доклада “Незрящи хора. Законодателството за публичните библиотеки и 
издателските права - практически въпроси”. По темата за адаптираните услуги за 
незрящи опита на своите страни представиха Еркан Ерхан от Турция и Костас 
Зонтанос от Македония. 

В тази проблемна група бе и докладът “Достъп до електронна информация 
за хора с увреждания в българските библиотеки” с автори Ваня Грашкина, Таня 
Тодорова и Цветанка Панова. Българският опит в реализирането на този проект на 
СБИР и Британския съвет предизвика интерес с обединените усилия на различни 
видове библиотеки от цялата страна, с развитието на сайт, насочен към 
информационните нужди на хората с увреждания и с разработката на синтезатор на 
българска реч. Проектът впечатли с широкия си обществен отзвук и с отличието за 
ИТ проект на 2006 г. в категория Обществени организации. Разработеният и 
поддържан от Университетската библиотека “Св. Климент Охридски” сайт на 
проекта: http://www.libsu.uni-sofia.bg/project_access/index.html е платформа и за 
бъдещото му развитие. 

Конференцията “Библиотеките като кръстопът на културите: Обслужване на 
читатели със специфични нужди” се отличаваше с голяма посещаемост. След 
приключването на събитието организаторите разпространиха показателна 
статистика – общо 319 участници, сред които 185 пререгистрирали се и за втория 
ден. Между тях: 91 студенти по библиотечно-информационни науки от Солунския 
и Йонианския университети; 32 библиотекари от академични библиотеки; 15 
библиотекари от училищни библиотеки; 45 библиотекари от публични библиотеки 
и 14 библиотекари от специални библиотеки от цяла Гърция; 34 преподаватели, 
специалисти и експерти от министерства, неправителствени организации на хора с 
увреждания и редица други. Аудиторията участваше активно, след почти всяка 
презентация се провеждаше дискусия, разясняваха се конкретни решения и 
практики. Организаторите обобщиха – въздействието на лекторите бе 
изключително, защото всеки от тях бе не само професионално, но и личностно и 
емоционално ангажиран с темата на конференцията. 

Освен с актуалната и многоаспектно представена проблематика и с 
възможността за среща с колеги от различни страни, конференцията бе полезна и 
със запознаването с дейността на Комитета за подкрепа на библиотеките в Гърция. 

http://www.libsu.uni-sofia.bg/project_access/index.html
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В своя сайт неговите учредители ясно аргументират идеята за основаването му: 
“Библиотеките днес се изправят пред нарастващи изисквания и предизвикателства, 
разрешаването на които е съпроводено от редица трудности, включително и 
финансови. В същото това време разнообразни решения и програми вече са 
осъществени и могат да се приложат и на други места, и в други страни. Обменът 
на идеи и опит е безспорният ключ към ефективното разрешаване на 
съществуващите проблеми”. Ето защо през 2003 г. представители на гръцки 
институции и на международни организации – Гьоте институт в Атина и в Солун, 
Френският институт, Италианският културен институт, Институт Сервантес, 
Посолството на САЩ в Атина, Министерството на националното образование и 
религиозните дела на Гърция, Националната библиотека, Асоциацията на гръцките 
библиотеки, Националният център за книгата, Националният документационен 
център и Представителството на Европейската комисия – създават Комитета за 
подкрепа на библиотеките. Нетовата мисия и задачи са следните: “Стремейки се 
към свобода и достъпност на обмена на информация, основната ни цел е да 
подкрепяме гръцките обществени библиотеки в техните усилия да се модернизират 
и да предоставят все по-качествени услуги. С реализирането на динамична 
комуникативна програма, включваща организирането на международни 
конференции, уъркшоп, панелни дискусии, лекции и т.н. с участието на 
специалисти и изследователи от различни страни – да се създадат условия за 
представяне и споделяне на новостите в библиотечната и информационната сфера. 
Чрез продуктивно взаимодействие и партньорство между библиотеките и други 
образователни организации нашите усилия са фокусирани върху стимулирането на 
процеса на превръщане на гръцките библиотеки в действащи и търсени научни и 
информационни центрове от съответните читателски общности”. 

Комитетът за подкрепа на библиотеките в Гърция е натрупал вече 
четиригодишен ползотворен опит, който смятам, че може да се приложи и при 
лобирането за развитието на българските библиотеки. Подробна информация за 
неговата дейност, за международната конференция “Библиотеките като кръстопът 
на културите: Обслужване на читатели със специфични нужди”, както и пълния 
текст на докладите може да намерите в сайта на Гьоте институт в Солун на адрес: 
http://www.goethe.de/ins/gr/the/deindex.htm. 

 
 

 
 
Регионалната библиотека и читалищните библиотеки – 

едно необходимо партньорство 
 

Мариана Иванова  
директор на РБ "Проф. Беню Цонев" – Ловеч 

 
Изказване на конференцията в НЧ "Наука" –  Троян, 16 май 2007 г. 

 
Без да изпадаме в излишна носталгия по изгубените връзки и позиции от  

времето на окръжната библиотека, смятам за необходимо преосмислянето на 

http://www.goethe.de/ins/gr/the/deindex.htm
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ролята на регионалната библиотека във връзка с делегираните ни отново 
регионални функции през 2006 г. Ситуацията вече не е същата :  

• нормативната уредба ни дава единствено препоръчителни действия на 
експерти,  

• финансирането още не е ясно -  държавния стандарт ли да ползваме или 
допълнително финансиране, а скоро ще се преполови бюджетната година,  

• длъжността “методист” на повечето места вече се свързва с дейността по 
координация и връзки с обществеността, съвместява  напр. задълженията си 
с обслужването на читателите, комлектуването, краезнанието или 
информационното обслужване,  

• библиотечният персонал, съкращаван през годините, не може да поддържа 
същия методичен отдел, което се отнася в частност за по-малките областни 
библиотеки.  

       Кооперирането е изпитана форма на оцеляване и целесъобразно използване на 
човешките и финансовите ресурси. Създадените за пет-шест години навици от 
предишната регионална библиотека трябва да се запазят, особено когато се отнася 
за квалификационните форми. Не трябва да се пренебрегват и създадените през 
2005 г. структури на регионалните експретно-консултантски и информационни 
центрове (РЕКИЦ), които могат да бъдат добри парнтьори на регионалните 
библиотеки.  

Като анализираме така нещата, все повече се налага изводът, че трябва да се 
предпочете съвместната дейност и поделянето на задълженията, за да бъдат 
обединени в общата цел.  Позволявам си да предложа своя опит на колегите и 
очаквам да науча още по-полезни неща от тях. 

Броят на библиотеките в област Ловеч, както сочи последната отчетна 
бланка за 2006 г., е  90 в т.ч. и регионалната библиотека.  

Отчети получихме от 89 библиотеки в региона като се предполага, че ако 
има още читалища невключени, то това означава, че или библиотеките им не 
действат, или пък ние и РЕКИЦ  не сме успели да ги достигнем за обратна 
информация. Какво ни казаха отчетите? 

1. Някои от отчетите бяха попълнени доста небрежно.  
2. Липсваха цифри в редовете за наличния фонд или пък, ако беше попълнен 

този ред, после беше повторен като раздадени материали.  
3. Броят на читателите, ако не липсва, пък е посочен и в реда за посещения.  
4. Някои не знаят какво е финансирането на библиотеката. 
5. Други пък са написали, че компютърът е в мрежа, защото не разбират за 

коя мрежа трябва да знаят. 
6. Отношението към тези отчети личи от сериозността, с която те са 

попълнени и официалното им заверяване с подпис на председателя на 
читалището и печат. Има и такива, които дори нямат и подпис на изготвил. 

Докато чакахме да ни изпратят отчетните формуляри, заедно с РЕКИЦ, 
поканихме през месец февруари т.г. големите общински библиотеки на среща в 
регионалната библиотека, за да чуем какво те очакват от нас и за каква помощ най-
често ще ни търсят. На базата на техните желания направихме приложената тук 
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анкета и през март изпратихме до читалищните библиотеки в осемте общини на 
област Ловеч анкетните карти. Благодаря за помощта на общинските библиотеки и 
естествено на РЕКИЦ при събирането на обратната информация от анкетите. 
Надявах се тайно несериозно подадената информация от отчетните бланки за 
библиотечната статистика за 2006 г. да не се повтори и в анкетните карти, защото 
отчетите или въпросниците не са любима форма на повечето от нас.   

От изпратените на всичките 89 библиотеки анкетни карти обратна 
информация имам до 4 май  от 5 общини или общо от 59 библиотеки – това е почти 
65 % успеваемост! Не е лошо като за срок от месец и половина! Ще продължа да 
настоявам и за другите три общини – Априлци, Летница и Угърчин. В отчетната 
форма за община Угърчин фигурират само две библиотеки – град Угърчин и с. 
Лесидрен, доста сериозена грешка сигурно и в двете страни – ние не знаем дали 
има други действащи библиотеки или те не ни изпращат отчети и обратна 
информация. По последни данни от 16 май се оказва, че читалищни библиотеки си 
работят в поне още 5 села на община Угърчин, но общинската библиотека в 
Угърчин не се е отзовала на молбата ни за съдействие за по-бърза разгласа. Там 
дори в момента нямат и библиотекар.   

Естествено най-голям брой библиотеки са попълнили анкетата от най-
голямата община Ловеч – 22 от 28. От община Троян се  получиха 13 анкети от 
общо 18, от община Тетевен – 5 от 11, от община Луковит – всичките  12  и  от 
община Ябланица 7 от 8.  

Как отговориха колегите на нашите въпроси? 

1. Необходимост от обучение на библиотекаря. 
2. Необходимост от помощ за подреждането на първичната документация на 

библиотеката. Секретар-библиотекарите в област Ловеч, които са назначени 
на половин щатна бройка, нямат библиотечно образование и са предимно 
пенсионери. Логично е да имат проблеми с подреждането на първичната 
документация, да не знаят как да поддържат инвентарната книга, повечето 
не знаят какво е книга за движение. Имаше миналата година дори такъв 
прецедент – кметът на селото проверил имуществото на читалището, 
съответно и книгите на библиотеката, и поръчал “да се препише 
инвентарната книга на чисто, защото била много поправяна и одраскана”.    

3. Необходимост от набавянето на компютърна техника и нова литература е 
цел на следващата стъпка от развитието на дейността за колегите, които 
поддържат в ред своята библиотека. Единствените библиотеки, освен 
регионалната, които имат компютърна техника и библиотечен софтуер са 
градските библиотеки на Троян и Тетевен. В селища като Априлци, 
Ябланица, Летница и Горско Сливово имат достъп до Интернет, имат 
електронен адрес, но още не знаят за библиотечен софтуер. 

4. Библиотечно образование имат само 8 от обслужващите селските 
библиотеки, а те са 80 на брой. Малко са библиотекарите в една библиотека 
като тази в град Тетевен – само двама, двама са и в град Луковит. От 
четиримата служители в град Троян тримата са с библиотечно образование.         
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5. Желанието на селските читалищни библиотеки за посещение на място от 
наш методист е декларирано като предпочитана форма за методическа 
помощ или библиотечна квалификация. Повечето от тях са съчетали и двете 
посещения – на място и консултация в регионалната библиотека.  

6. Библиотеките от община Троян са пожелали методичните консултации и 
еднодневните квалификационни семинари да се провеждат в общинската 
библиотека. 

7. Библиотеки от по-далечно разстояние пък нямат нищо против да идват по-
често в регионалната библиотека. 

8. Направено е  предложение да се правят 2 пъти в годината посещения на 
място от експертите на РБ. 

9. Въпросът за квалификационните семинари е получил отговори от типа на : 
“по-добре еднодневни”, някои ще участват и в тридневни. 

10. “Темите, каквито и да са, винаги ще са полезни” е отговорът , който допада 
на всички.  

11. Предпочитанията за провеждането на квалификационните форми са 
предимно за месеците юни или октомври. 

Обобщавайки всичките тези данни за читалищните библиотеки на област Ловеч 
библиотечните специалисти на регионалната библиотека  изготвиха общ план за 
действие през 2007 г., който задължително включва партньорство с РЕКИЦ. Със 
сигурност през 2007 година ще успеем само веднъж да осъществим посещения на 
място във всяка библиотека на област Ловеч и ще се опитаме да направим по една 
среща в общинската библиотека, за да не бъде пречка разстоянието или 
оскъпяването на командировъчните разходи. С двете симпатични момичета 
изготвихме един проектоплан за съвместни действия за посещенията и броя на 
работните дни, който ще се налага да изпълняваме съобразно финансовите 
възможности и на двете институции и съпричастието на кметовете на общините по 
отношението на транспортните услуги.    

Вече сме изпробвали схемата, по която ние и РЕКИЦ – Ловеч да постигнем 
максимален ефект от нашата дейност чрез коопериране на сили и средства. През 
2006 г. проведохме съвместно два обучителни семинара, посветени на най-
желаните теми от читалищните секретар-библиотекари. (Независимо от това за 
2007 г. обучението продължава да бъде на първо място).  Домакинството си 
разделихме с Ловчанско читалище “Наука”, не сме заплащали наеми за зала или 
пък да сме получавали такива. Командировъчните разходи бяха за сметка на 
участниците, но без такса за участие. Лектори по поръчаните теми от минимум 
библиотечна техника бяха библиотечни специалисти от регионалната библиотека, 
разгласата направи РЕКИЦ. Участниците попълниха обобщена заявка за 
необходимите библиотечни формуляри : библиотечни картони,  дневник на 
библиотеката, инвентарна книга, книга за движение на библиотечния фонд. 
Поканихме представители на SoftLib и PC-TM, които направиха презентации на 
библиотечен софтуер за тях.   



 40 

В дирекция “Хуманитарна политика” на община Ловеч има експерт, който се 
грижи за проблемите на читалищата на територията на общината. Осигуряването 
на представител на регионалната библиотека за срещите със секретар-
библиотекарите от Ловешка община е задължителна практика от три години. 

В края на миналата година и в началото на т.г. проведохме две акции за 
даряване на нови книги за селските читалищни библиотеки. За община Ловеч това 
се случи дори по-често, тъй като е по-близо до нас и посещенията в Ловеч са 
планирани в известна периодичност от гл.експерт за читалищата в общината.   

На 16 май 2007 г. в град Троян народно читалище “Наука” беше домакин на 
конференция с тема “Читалищните библиотеки – настояще и бъдеще”. За лектори 
бяха поканени: Стоян Денчев като председател на УС на СНЧ, Ваня Грашкина, 
председател на УС на СБИР, Анета Дончева, зам.-директор на НБКМ, Калина 
Иванова, зам.-директор на РБ “П. Р. Славейков” във В. Търново и Мариана 
Иванова, директор на РБ “Проф. Б. Цонев”. Представител на дирекция “ФБ” на 
община Троян разясни финансирането за 2007 г. На конференцията бяха 
представени новите проекти за законовата уредба на библиотечната система,  
представена и обсъдена беше ролята на читалищните библиотеки, както и  
разяснени изискванията за изготвянето на проектите за конкурса “Помощ за 
библиотеките – 2007 ”. 

Това беше едно достойно събитие в средата на Националната библиотечна 
седмица и декларация за нашето партньорство в бъдеще.  

 
Приложение №1    

         

АНКЕТА 
 

……………………………………………………….. 
наименование на читалището, населено място 

 
 

1. Проблеми на Вашата библиотека: 
 а) необходимост от обучение на библиотекаря 
 б) необходимост от подреждане на първичната документация на библиотеката 
 в) други…………………………………………………………………………… 
 
 
2. Предпочитана форма за методическа помощ или  библиотечна квалификация: 
   а) участие в квалификационни семинари  
   б) посещение на място 
   в) посещение в регионалната  библиотека за консултация 
   г) други……………………………………………………………………………. 
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3. Посочете Вашите теми за библиотечно обучение  
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
4. Семинарите могат да бъдат:  
  а) еднодневни 
  б) двудневни 
  в) тридневни  
 
 
5. Предпочитано време (месец) на годината за провеждане на квалификационните 
форми: 
   а) през лятото 
   б) през есента 
   в) месец ………….. 
 
 
 
Изготвил :………………… 
 
 

  

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА БИБЛИОТЕЧНАТА 
ПРАКТИКА 
 

Някои тенденции в работата на академичните библиотеки по света 
 

Елисавета Маринова 
Информационно-библиографски сектор при библиотеката на ИУ - Варна 

 
Готвейки се за нашия празник и преглеждайки статии в базата “Библиотечна 

и информационна наука” на EBSCO, ми направи впечатление употребата на 
термина “информационна грамотност” почти във всеки материал. Какво е 
информационна грамотност? 

През 1998 г. АLA (Американската Библиотечна Асоциация) дефинира този 
термин така: информационна грамотност на 21 век е умението да търсим и 
ефективно да използваме информационните ресурси, включително новите 
технологии и различните формати на информация.  

Друго синтезирано определение е: умението да намираме, критически да 
оценяваме и комуникираме информация, за да се развиваме и учим през целия си 
живот. 
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С възхода на Интернет и лавинообразното увеличаване на информационните 
ресурси на големите научни и изследователски библиотеки, студенти, 
преподаватели и изследователи се сблъскват с проблема как селективно и 
резултатно да използват тези ресурси. Става ясно, че библиотечните и 
информационни знания не могат да останат зад стените на библиотеката или да се 
комуникират само в индивидуални сесии с читателя или даже група читатели.  

Библиотечните организации на национално ниво като АLA  и на световно 
ниво като IFLA отдавна са разпознали нуждата от коопериране на усилията на 
библиотекарите в тази насока. Тези организации, а също и водещи университетски  
библиотеки в света са разработили програми за информационна грамотност, които 
са залегнали в акредитационните стандарти на университетите.  
Нашите колеги участват в образователния процес директно и индиректно. 

В много университети информационната грамотност е включена като 
отделен предмет и се води от библиотекари със статут на преподаватели. Курсът на 
обучение може да е едногодишен и като самостоятелна дисциплина, най-вече в 
първата година  от следването. 
  Все повече университети, обаче, интегрират информационните знания в 
отделните дисциплини, като част от съответния курс. Тази практика, много 
обсъждана в специализираната преса сега, вече е доказала своята ефективност, 
защото така конкретните нужди на студенти и преподаватели се посрещат от 
конкретно разработени програми и съответните информационни ресурси. А така 
също се осигурява непрекъснатост на обучението и възможност за актуализиране 
на учебните програми. 

Участието на библиотекарите в учебния процес изисква тясно 
сътрудничество с преподаватели, компютърни специалисти и администратори  за 
гладкото интегриране на предмета в отделните дисциплини. 
По молба на преподаватели, колегите от академичните библиотеки преглеждат 
учебните им програми и предлагат информационни допълнения и примерни 
информационни задачи за студентите. 

Библиотечните специалисти разпространяват информационните знания и 
индиректно – чрез печатни и онлайн ръководства и пътеводители, което наскоро 
направихме и ние. 

Те участват в разработките на сайтове за информационна грамотност. Ще 
изброя няколко изключително полезни сайта:  

- Национален форум за информационна грамотност, създаден от ALA  –  
http://www.infolit.org 

- Информационнаа компетентност – стандарти за Висшето Образование, 
създаден от Асоциацията на научноизследователските библиотеки в Сев. 
Америка – 
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/informationliteracycompetency.htm 

- IFLA – секция по Информационна грамотност – 
http://www.ifla.org/VII/s42/index.htm  

- SOS за информационна грамотност и много др. – 
http://www.informationliteracy.org/default.php 

Новост е създаването, пак от колеги, на електронни продукти за 
самообразование и проверка на информационните умения. Това са онлайн 

http://www.infolit.org
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/informationliteracycompetency.htm
http://www.ifla.org/VII/s42/index.htm
http://www.informationliteracy.org/default.php
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упражнения за информационна  компетентност. Те са интерактивни, включват  
мултимедия и могат да се използват по различни дисциплини и много добре се 
посрещат от студентите. Университетът  в Уисконсин, Милуоки, има такъв сайт. 
Друг известен сайт е MERLOT или Мултимедия Образователен ресурс за онлайн 
образование – http://www.merlot.org/Home.po 

Университетската библиотека на Калифорнийския университет пък е създала 
онлайн ръководство по въпросите на плагиатството и как да го избегнем, проблем 
който широко се дискутира в академичните среди – 
http://www.ucla.edu/bruinsuccess. 

Справочната работа на академичните библиотеки  все повече излиза извън 
рамките на традиционното. Google и други търсачки и онлайн бази, лесно достъпни 
за студентите, наложиха промяна в информационното обслужване. Не е 
преувеличение, че повечето изследователски търсения на студентите започват и 
завършват с Google. За щастие библиотекарят е там да помогне, когато търсачката 
произведе милиони резултати и да насочи читателя към ресурси по-подходящи за 
научноизследователска работа.  

Новост в справочното обслужване са информационните центрове, които 
предлагат помощ 24 ч. в денонощието. През 2002 г. университетът в Кънектикът 
осъществи такъв пробен проект. Студентите, особено тези на дистанционно 
обучение, са го оценили високо. Въпреки че електронният трафик не е бил 
достатъчно голям, за да оправдае по-нататъшното му финансиране, експериментът 
подсказва бъдещото развитие на справочната работа.  

Другa дистанционна справочна услуга е Question Point от Библиотеката към 
Конгреса на Съединените  Щати. Question Point предлага денонощна помощ, като 
поощрява библиотеките от различни часови зони да обслужват читателите си 
взаимно. Използва се стандартен Web browser и chat в реално време. Вероятно това 
е бъдещето на междубиблиотечното заемане. 

Библиотекарите от Университета във Флорида допълват традиционните си 
работни места с външни, временни справочни станции в университетското градче, 
като използват безжичен достъп и лаптоп компютри.  

В Харвард, например, справочните специалисти предлагат помощта си в 
различните катедри, отново въоръжени с лаптоп. 
Технологиите сега позволяват на нашите колеги да обслужват по e-mail и да 
провеждат справочни интервюта чрез софтуер за виртуален chat. Не са изключение 
и видео конференции с читатели. 

Информационните ресурси се разраснаха неимоверно в последните години и 
е трудно за всички да се ориентираме в тях.  

Изключително постижение на колегите ни е създаването на метадата. Това е 
информация, която критически оценява и описва съдържанието на големи бази 
данни. Пример за метадата база е “Библиотечен индекс на Интернет”. Това е 
доброволен, развиващ се съвместен проект на Калифорнийската библиотека и 
Вашингтонската държавна библиотека.  Техните специалисти селектират, 
категоризират и пишат обективни анотации за свободните Web сайтове, подписват 
и датират резюметата си.  

Този проект е надежден филтър на информационните  ресурси, също така 
има и образователен ефект, защото много от анотациите фокусират вниманието ни 

http://www.merlot.org/Home.po
http://www.ucla.edu/bruinsuccess


 44 

върху  критериите, нужни за оценката на Интернет ресурсите. Адресът е 
http://www.lii.org/ –  Librarians’ Index to the Internet. 

Нова тенденция в библиотечната работа е създаването на електронни архиви 
на онлайн научни списания. Защо се налага това?  

За разлика от печатните издания, които библиотеките притежават и могат да 
съхраняват дълго, електронният достъп до научни списания, най-вече платен, може 
да бъде преустановен изведнъж, например в случай на банкрут на издателя. 
Имайки това предвид 6 научни библиотеки се обединиха  в пилотна програма на 
Станфордския университет за създаването на електронен архив. Експериментът ще 
започне по-късно тази година.  

JSTOR – организация, която създава дигитални копия на научни списания и 
до чиито бази до преди дни имахме пробен достъп и ние, също започна 
изграждането на електронен архив, проект наречен Portico. 

Сега 2 интересни новини от света на Google.  
Миналата година най-голямата Интернет компания обяви проекта си да 

сканира милиони книги  –  фондовете на 5 от най-големите библиотеки в света. 
Това са: библиотеките при Оксфордския, Станфордския и Харвардския 
университети; библиотеката на Мичиганския университет и Нюйоркската 
публична библиотека. 

Книгите с изтекло авторско право ще се предлагат в пълен текст. За пример: 
1,5  млн. печатни издания от 19 век само от колекцията на Оксфорд ще бъдат 
сканирани. За книги под авторско право ще има екстракти и цитати с връзки към 
книжарници и библиотеки. 

Това е херкулесов проект, който ще отнеме около 10 год. и може да 
превърне Google  в най-големия собственик на електронни издания, снабдявайки 
изследователи и студенти с безпрецедентно средство за информация. 

Друг сравнително нов проект е Google Scholar – http://scholar.google.com. 
Той е от Ноември 2004 г. и реагира на критиките към компанията, че търсачката не 
отговаря на интересите на учени и изследователи. Сега Scholar съдържа над 2 
милиона записи на книги, статии, резюмета, организирани по области на знанието. 
Специалистите по информационни продукти прогнозират, че след време Google 
Scholar ще конкурира престижните и платени бази данни. 

В заключение ще кажа, че компютрите и Интернет промениха начина, по 
който правим това, което правим. Дигиталните ресурси направиха избора на 
информация необозрим, но те не променят необходимостта от критическо мислене 
в научноизследователския процес, а я изострят. В ерата на електронните 
библиотеки професионалната оценка, информационните и технологични умения са 
по-съществени от всякога. 

Информационната грамотност и нейното преподаване, създаването на 
метадата, дигиталното архивиране и много други са области, в които нашите 
колеги по света правят научни изследвания, преподават и издават. 

Библиотеките и асоциираната им информационна среда се превръщат в 
образователен, информационен и социален център на академичните общности и 
създават мислещи и информационно интелигентни студенти. 

 
 

http://www.lii.org/
http://scholar.google.com
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Нови библиотечни практики в Детски отдел  
на РБ „Стилиян Чилингиров” – Шумен 

 
Ани Кайкова 

РБ „Стилиян Чилингиров” – Шумен 
 
        Децата са бъдещите владетели на света. Да ги подготвим за отговорната им 
мисия! През последните две години Детски отдел на Регионална библиотека 
„Стилиян Чилингиров” работи по дългосрочна програма: „Да спасим децата от 
улицата!”, изразяваща се в серия от дейности, целящи да ангажират детското 
внимание и да провокират творческия им потенциал в подходяща социо-културна 
среда. 
        Началото на проекта бе поставено през 2006 година с идеята за оборудване на 
компютърна зала и създаване на първия в страната детски сайт на Детски отдел на 
библиотека. Бе защитен проект пред ОбФ „Култура” под наслов: „Да спасим децата 
от улицата: Децата ни – творци в интернет пространството”. Реализирането на 
проекта пожъна голям успех и в последствие по инициатива на библиотеката 
прерасна в дългосрочна програма. Така естествено се породи идеята за следващия 
проект по програмата – „Децата на Шумен и Стилиян Чилингиров – продължената 
традиция: Как се прави книга?” Резултата – бе издадена малка книжка с най-
популярните детски стихове на Стилиян Чилингиров, където като илюстратори се 
изявиха деца от нашия град. Така те попаднаха в кухнята на издателската дейност и 
имаха възможност да проследят пътя на създаването и издаването на една книга. 
Днес книжката „Смейте се, смейте очички” е факт и се разпространява безплатно! 
        Новото, което предложихме за летните ваканционни дни, е „Детска 
работилница за изкуство”, която включваше три клуба: „Детето, природата и 
изкуството”; „Ателие по приложно изкуство” и Чуждоезикови занимания за 
начинаещи. Философията на ваканционния проект беше фокусиране на вниманието 
върху ДЕТЕТО – възможности за откриване и развиване на неговите способности, 
таланти и дарования, да се провокира да бъде знаеща, активна и отговорна личност. 
Реализирането на този проект има идеята да запълни една ниша между училището 
и семейството, като даде възможност за оползотворяване на свободното време през 
лятната ваканция в една подходяща среда с висока степен на сигурност и 
обещаващо ниво за интелектуално развитие, предлагайки на децата нова 
алтернатива за приятна, полезна и интересна ваканция в града.  
        В клуб „Детето, природата и изкуството” с ръководител Пламена Стоянова 
децата изработваха различни изделия от отпадъчни материали. Майсториха 
картички, моливници, подвързии за книги и др., като същевременно дискутираха 
на различни теми, организирани по седмици: Седмица на околната среда – децата 
научиха как да се грижат за опазването на  въздуха, водата и земята; Седмица на 
книгата – запознаха се с богатствата на  книгите и ползата от четенето; Седмица на 
цветовете – великите художници и цветовете; Седмица на думите – 
словотворчество с Венета Янкова. 
       В клуб „Ателие по приложно изкуство” с ръководител Румяна Герчева децата 
изработваха кукли в автентични етнографски носии на българката. В процеса на 
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работа, бродирайки, те се запознаваха постепенно с отделните части на различните 
костюми и особеностите на етнографските области на България.  
       Резултатът беше повече от добър. Освен, че децата бяха полезно ангажирани 
през лятото и се забавляваха, всички изделия от „Детската работилница за 
изкуство” бяха изложени на благотворителна изложба-базар. Децата предварително 
знаеха, че всички набрани средства ще бъдат предоставени на нуждаещо се дете. 
Така участниците в работилницата не само обогатиха своите знания и умения, но 
също им бе даден пример за благотворителност – за това, че тя има много форми и 
всеки е способен да се включи, независимо на каква възраст е. Пример за това даде 
и тяхната ръководителка Пламена Стоянова, като предложи свои картини на втора 
изложба за увеличаване на набраните средства. Благодарим на всички – 
организатори, участници и гости за удоволствието от съвместната работа! 
 
 
 
 
НОВИНИ 
 

Изложба в НБИВ – Пловдив,  
посветена на 300-годишнината от рождението на Леонард Ойлер 

 
н.с. Славка Шопова 

Народна библиотека ”Иван Вазов” – Пловдив 

  На 16 април 2007 г. в Централно фоайе на Народна библиотека “Иван 
Вазов” – Пловдив, се откри изложбата “Леонард Ойлер и възходът на науката 
във века на Просвещението”. Организатори на изложбата бяха Съюзът на учените 
в България,  Институтът по математика и информатика на БАН, Регионалният 
научно-технически съюз, Асоциация за развитие на информационното общество, 
Факултетът по математика  и информатика на Пловдивския университет “Паисий 
Хилендарски”, Техническият университет и Университетът за хранителни 
технологии, Пловдив. Автори на изложбата са проф. Иван Димовски и доц. 
Мариян Илиев. 
           Върху повече от 80 постера, подредени хронологично, се проследява 
възходът на научното развитие на Леонард Ойлер и на неговите съвременници – 
Даниел Бернули, Клеро, Даламбер, Лагранж, Карл Линей, Михаил Ломоносов, 
Бенджамин Франклин, Волтер, Русо, Дидро, Монтескьо, както и ключови моменти 
от развитието на творчеството на Вивалди, Бах, Хендел, Глук, Моцарт и др. 
Показват се титулните листове на изданията и годините, в които са публикувани 
основните научни трудове на Ойлер, схемите на кореспонденцията му с над 300 
влиятелни личности, диаграми с динамиката на научната му продукция и 
разпределение на научните му трудове по раздели на знанието. Четирите основни 
периода от неговия изключително съдържателен живот  също присъстват с много 
фотоси и коментари. 
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           Фотографиите на изложбата се допълват от книги и периодични издания на 
Народна библиотека “Иван Вазов”, подредени в  шест тематични витрини, под 
постерите. 
           На първо място бяха представени наличните произведения на Леонард Ойлер 
и тези, отнасящи се за него. Във втората витрина присъстваха книги за  
предшествениците на Ойлер – Галилей, Ферма, Нютон, Лайбниц, Бернули и др. Тук 
беше представен и един от най влиятелните научни трудове за всички времена 
“Математически принципи на натуралната философия” на Исак Нютон, 
притежание на Народната библиотека, в превод на английски език. 
            На трета, четвърта и пета витрина бяха  показани редица научни издания по 
различни направления в математиката – комбинаторика, теория на числата, 
специални функции, диференциално и интегрално смятане, теория на графите, 
теоретична механика, механика на флуидите, теория на еластичността и др., за 
които Ойлер се счита родоначалник или има значителен принос за тяхното  
развитие. 
            В шестата витрина бяха изложени книги и списания за  значението и 
влиянието на научните трудове на Леонард Ойлер. На подходящи места по 
витрините, в съответствие с фотосите, се поставиха изданията на най-влиятелните 
умове на Века на Просвещението – Петър I, Фридрих II, Eкатерина II, Вивалди, 
Бах, Моцарт, Хендел и др., а така също и  литература за градовете Базел, Санкт 
Петeрбург, Берлин, в които Ойлер е живял. 

В началото, на тържественото откриване на изложбата, доц. Мариян Илиев 
каза:  
            „Уважаеми дами и господа! 

Точно преди 300 години в семейството на швейцарския пастор Паул Ойлер 
в Базел, се ражда първородния им син Леонард Ойлер, на когото е било съдено да 
изживее един изключително смислен и продуктивен живот, и който днес 
наричаме - един от най-влиятелните математици за всички времена.  
           Повечето от нас знаят, че Ойлер е бил математик, механик, физик, 
астроном, инженер, философ. Но освен това Ойлер е написал и трактат за 
музиката и през целия си жизнен път се е вдъхновявал от нея.  
           Затова нашето тържество ще започне с изпълнението на музикални 
творби на Моцарт и Хендел в изпълнение на възпитаничките на Средно музикално 
училище “Добрин Петков”, Пловдив – Жаклин Прейс – цигулка и Венцислава 
Тодорова – виолончело.”  

Тяхното прочувствено изпълнение истински развълнува присъстващите и ги            
“потопи“ в атмосферата на XVIII век. 
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         Встъпителното слово за Леонард Ойлер и възходът на науката във века на 
Просвещението беше произнесено от проф. Иван Димовски, член кореспондент на 
БАН.Той е написал през последната година и четири научни статии, посветени на  
математика. Освен за стремителното научно развитие на Ойлер, проф. Димовски 
говори и за човешката етика и висок  морал на учен, присъщи през целия живот на 
Ойлер, за неговата многопосочна дейност, за  ролята му  на организатор и водач на 
науката. 

 

Гости при откриването на изложбата бяха преподаватели и студенти от 
Пловдивските университети, ученици, граждани, читатели на Народна библиотека         
”Иван Вазов”.  
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Изложбата остана експонирана до края на месец април и се радваше на 
изключителен интерес от страна на пловдивските медии и многобройните читатели 
на библиотеката към великия  и непознат досега Леонард Ойлер. Тя беше един от 
сериозните акценти в Програмата на Народна библиотека ”Иван Вазов”, 
реализирана по повод Международния ден на книгата и авторското право – 23 
април и Програма “Четяща България”. 

 
 
 

Колекцията “Редки и ценни издания”  
на библиотека “Зора” –  Сливен беше представена в Париж 

 
На 12 октомври в Париж, в Българския културен център на ул. “Боеси” бе 

открита изложба с книги от колекцията “Редки и ценни издания” на библиотека 
“Зора” под надслов “Европейски издания XVI – XX  век”. 

Проявата е финансирана по Комуникационната стратегия на Република 
България за Европейския съюз – инициатива “Дни на България в Европа – 
българската култура част от общото европейско пространство”. Проектът е в 
партньорство на Фондация за развитие на регион Сливен и Читалище “Зора”, РАМ 
“Тракия”.  

За първи път библиотека от региона представя ценно книжовно наследство в 
столицата на Франция. Идеята на организаторите да презентират българската 
култура намира реализация в точното време. В първата година на 
присъединяването ни към ЕС, когато Европа отново ни казва “добре дошли” е 
подходящият момент да си припомним, че духовно България никога не я е 
напускала и свидетелство за това е изложбата – мост към ново духовно 
припознаване от “стара” Европа. 

Гостите бяха приветствани от директора на културния център в Париж 
Кирил Кадийски, областния управител на Сливен и директора на библиотеката. На 
откриването присъстваха консулът ни във Франция Руслан Стоянов, както и Пиер 
Консини – президент на Алианс “Франция – България”, с когото директорът на 
библиотеката Мариета Главчовска обсъди бъдещи възможности за установяване на 
контакти със сродни френски културни институти. Гости на откриването бяха 
художници, студенти и много българи, живеещи в Париж, които разгледаха 
експонатите с голям интерес. Представен бе и мултимедиен албум с виртуална 
презентация на региона ни, както и на колекцията “Редки и ценни издания” на 
библиотека “Зора”, който гостите получиха като подарък, заедно с издания на 
библиотеката. 

В Париж сливенската делегация посети и Дома на Европа, където бе приета 
от г-жа Бабет Ниедер – секретар на организацията и  нейни сътрудници. Обсъдени 
бяха възможностите за съвместна работа, както и посещение в България през 
следващата година. 

В рамките на проекта делегацията посети и Брюксел, където участва в “Дни 
на Европейските региони – 2007”, където бе представен информационен щанд за 
нашия регион. Представители на местните и регионални власти от Сливен и Стара 
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Загора, както и директора на библиотека “Зора”, взеха участие в работни сесии 
организирани в 5 основни направления: 

1. Как да бъдат привличани инвеститори към икономически изостанали 
региони  

2. Ролята на клъстерите в регионалното развитие  
3. Публично- частните партньорства и финансовото проектиране  
4. Транснационални партньорства и най-добрите практики за откриване на 

нови работни места и ръст на икономиката  
5. Прилагане на програмите за финансиране на ЕС  
Делегацията бе приета и от еврокомисар Меглена Кунева, която се запозна с 

дейностите по инициативата за представяне на Сливен в Брюксел и Париж . 

 
 

 
Пътуване до САЩ  

 
Стефка Илиева 

методист в Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив 
 

Посещението в друга страна винаги зарежда с много емоции и нови идеи, 
още повече, когато е свързано с професионални търсения и интереси. В края на 
2006 година кандидатствах по обединен проект на Държавната библиотека в щата 
Аризона, Образователният център за международни библиотечни програми 
„Мортенсон” към Университета в Илинойс и Държавната библиотека в щата 
Илинойс. Институтът на музеите и библиотеките в САЩ беше осигурил средства 
за участие в международната конференция  на тема  „Да мислим отвъд границите 
– библиотечното лидерство и световната общност” за 15 библиотекари от цял 
свят и 15 библиотекари от щата Аризона.  

За тази възможност научих от писмо на Нанси Болт, Директор на проекта 
ABLE, която беше уведомила  директорите на публични библиотеки в България, 
партньори по проекта. Благодарение на нея и на Директора на Народна библиотека 
„Иван Вазов” Пловдив д-р Радка Колева, кандидатствах и се включих в 
конференцията в Аризона. След приключването на конференцията  Нанси Болт ме 
покани да гостувам при нея за една седмица в щата Колорадо и по-точно в Денвър, 
където се намираха и партньорите на Народна библиотека „Иван Вазов” – Ренжевю 
Лайбръри. 

Програмата на посещения в университетски, училищни, специални и 
публични библиотеки през седмицата 21 – 28 февруари  беше много наситена. 

Бях много впечатлена от организацията на библиотеката в Бизнес колеж, от 
грижата към незрящите в “Talking book library”, от методистите в Държавната 
библиотека в Денвър, от CLIC (Колорадски консорциум на библиотеките, който 
организира продължаващото образование за библиотекари) и от работата на 
колегите от партньорската ни библиотека Rangeview Library District. 
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Но най-много бях впечатлена от посещението си в две училищни 
библиотеки в град Денвър, за които по-подробно разказах в материал, изнесен пред 
конференция на СБИР тази година. (Училищните библиотеки в Колорадо и 
програмите за информационна грамотност. // Библиотека, 2007, № 3, с. 27 – 31). 

В двете училищни библиотеки в щата Колорадо – Tarver Elementary Library 
„Тарвер Елементари” и Leroy Drive Elementary „Лероу Драйв Елементари”  ми бяха 
предоставени ценни материали за това как учителите, съвместно с библиотекарите 
провеждат уроци в библиотеките и как, по какви критерии се оценява 
успеваемостта на децата. 

Средата, в която децата четат, е приветлива, дружелюбна и добре 
организирана. Дори за непосветен в библиотечните науки е лесно да намери 
необходимата книга. Програмите за лятното четене на децата се изработват 
съвместно с библиотекарите от публичните библиотеки. Програмите продължават 
от две до осем седмици и се финансират  от държавния бюджет. Публичните 
библиотеки периодично обновяват фондовете на училищните библиотеки с 
литература от своите фондове и чрез използването на нестационарни форми на 
обслужване на учениците  като букмобили. 

В училищните библиотеки на щата Колорадо се организират много 
празници. Много често децата сами приготвят тържествата в библиотеката. В 
едната училищна библиотека видях възглавници и юрганчета за нощите на 
четенето, които се организират в училищната библиотека с разрешението на 
родителите. Интересен е опитът на училищните библиотеки, които обслужват не 
само учениците, но и техните родители. 

След всичко видяно в библиотеките на щата Колорадо, можем само да 
мечтаем държавата ни в най- скоро време да помисли за българските деца, които се 
развиват и израстват като личности и благодарение на училищните и обществените 
библиотеки.  

Искам да изкажа и своята признателност към Нанси Болт, Директор на 
проекта, без която никога нямаше да имам шанса да видя американски библиотеки 
и да се запозная със сърдечните и изключително мили американски колеги. 

 
 

 
 

Празници в Нова Черна 
Новини от читалищната библиотека 

 
Радка Стефанова 

Народно читалище “Тодор Павлов” – село Нова Черна 
 

През месец февруари читалищната библиотека отбеляза 134 години от 
обесването на Васил Левски с литературна вечер, озаглавена “Апостолът пътува 
още”. Вечерта бе проведена в заемната на библиотеката и бе подготвена от 
членовете на клуба “Приятели на книгата” под ръководството на Радка Стефанова. 
Секретарят на читалището Мирела Станкова запозна присъстващите с живота и 
дейността на Апостола. Програмата продължи с рецитал по стихове на Лъчезар 
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Станчев, Атанас Цанков, Младен Исаев, Цветан Ангелов, Георги Веселинов, 
Христо Ботев и др. поети. Кръжочниците представиха и драматизация по разказа 
на Иван Жеглов “Бедния овчар”. 

На 28 февруари в читалището беше проведена среща със ст.н.с. Жеко Попов, 
който официално представи своята двуезична книга “Панайот Черна – човекът и 
поетът”. Изданието е на български и румънски, посветено на 125-ата годишнина от 
рождението на Панайот Станчев – Черна – българин по произход, роден в с. Черна, 
Мачинско – Северна Добруджа. По време на представянето ст.н.с. Жеко Попов 
разказа много интересни подробности за живота и творчеството на поета Черна. 
Тук бяха и потомци от рода на писателя, които са се преселили от с. Черна – 
Румъния в нашето село Нова Черна. 

През горещите летни дни не спира работата в читалищната библиотека на 
село Нова Черна. На 21 юни 2007 г. в библиотеката проведохме мероприятие "Да 
научим повече за видовете изкуства". Участници в него бяха деца участвали в 
международни конкурси по рисуване, пеене, спорт и други такива. Те разказваха за 
своето занимание през свободното си време,накратко запознаха присъстващите с 
биографиите на български художници, композитори и др.Заемната се изпълни с 
много деца читатели, които ще изкарат ваканцията при баба и дядо. Децата на 
селото ни са най-активните читатели през годината. Точно заради тях и цялата 
общественост библиотеката кандидатства пред МК за допълнителна субсидия за 
подобряване условията на работата на библиотеката. Със спечелената средства ще 
извършим ремонт на читалнята и заемната.  

 
 

 
 

ЮБИЛЕИ 
 

85 години Шуменска народна библиотека 
 

Марин Цветков 
РБ „Стилиян Чингиров” – Шумен 

 
Преди 85 години в Шумен се създава народна депозитна библиотека. Идеята 

е на големия писател, преводач, критик, библиотечен и читалищен деец, 
общественик хуманист, шуменецът Стилиян Чилингиров. Така след народните 
библиотеки в София и Пловдив, и в Северна България книгохранителниците във 
Велико Търново и Шумен съхраняват българското книжовно богатство.  

През 2007-а година всички прояви в Регионална библиотека „Стилиян 
Чилингиров” са посветени на нейната 85-годишнина. Акцентът бе в периода от 25-
и до 28-и септември.  

В първия ден от този период бе открита изложба от книги „Нобеловите 
лауреати за литература”. По този повод на празнична среща бяха поканени колеги 
от различни поколения, работили в библиотеката и дали своя принос за развитието 
й.  
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На следващия ден бе представена изложба на произведения на изкуството, 
дарявани на библиотеката през годините. Част от тях е и дарението на съветника по 
печата и културата в посолството на САЩ в София, Дейвид Сифкин. Дарението 
съдържа 100 тома справочна литература на английски език, която е предоставена 
на читателите в специално обособения американски кът в чуждоезиковата читалня.  

От 26-и до 28-и септември библиотеката бе домакин на национален семинар 
„Библиотечни партньорства в автоматизирания обмен на информация”. В него 
участваха представители от 56 библиотеки в страната. На семинара бе представен и 
проект за създаване на единна автоматизирана библиотечно-информационна мрежа 
между регионалната библиотека и пет големи читалищни библиотеки в Шумен.  

В дните на честването библиотеката издаде биобиблиография „Стилиян 
Чилингиров 1881 – 1962”. Богатият биобиблиографски труд е част от нашата 
признателност към делото на Стилиян Чилингиров.  

Съпричастен към празника бе внукът на Стилиян Чилингиров, Ангел 
Папаличев. Гости на проявите бяха Луизина Савкова – главен експерт в 
Министерството на културата, проф. Стоян Денчев – ректор на СВУБИТ, Майкъл 
Хаф – регионален информационен специалист, Красимир Костов – областен 
управител на Шумен, Даниела Русева – председател на Общински съвет – Шумен, 
ръководители на културни институти, библиотеки от страната, колеги.  

Днес Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” съчетава 
историческото богатство и опит, натрупан през 85-годишната й история, най-
новите библиотечни технологии и квалифицирани специалисти. Това й отрежда 
водеща роля между библиотеките както в Шуменска област, така и в страната.  
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