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ДИГИТАЛНИ БИБЛИОТЕКИ И ДИГИТАЛНИ РЕСУРСИ. 
ВИРТУАЛИЗАЦИЯ И ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ 

Създаване и развитие на Дигитална библиотека – опитът на 
Народната библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив 

Иван Крачанов 

Новостите в Народна библиотека „Иван Вазов“ (НБИВ) представляват пакет от 
мерки, които целят адаптирането на библиотеката към изменящите се обстоятелства на съвре
мието и отразяват стремежите да сме модерна библиотека, да предлагаме адекватни услуги и 
да генерираме положителна обществена нагласа. Искаме хората да знаят, че могат да разчитат 
на нас. По отношение на развитието на електронните библиотечноинформационни услуги, 
които библиотеката предлага, нововъведенията са система за онлайн управление на поръчки и 
модерна, удобна Дигитална библиотека. 

В настоящия доклад ще бъде описан нашият опит при изграждането на Дигиталната биб
лиотека, основните характеристики на платформата, достъпните колекции, както и бъдещите 
планове за нейното развитие. За успешно електронно библиотечноинформационно обслужва
не е нужно да се идентифицират информационните нужди на съвременния потребител: 

 информацията да е достъпна лесно, навременно, навсякъде и по всяко време, на всяка
къв вид електронни устройства; 

 информацията да е качествена, синтезирана, конкретна по темата; 
 достъпност на разнообразни видове информация – текст, изображение, геолокация, 

звук, видео; 
 информацията трябва да е динамична и потребителят да може свободно да взаимо

действа с нея, да я споделя и използва както намери за добре (в рамките на законоуста
новените норми); 

 съчетаване на новите технологии с традиционното обслужване, защото все още много 
хора разчитат на традиционното библиотечно обслужване. 

Дигитална библиотека на Народна библиотека „Иван Вазов“ 
Идеята да създадем собствена, изцяло нова Дигитална библиотека беше реализирана чрез 

възможността да участваме в проект „Дигитално културноисторическо наследство на Общи
на Пловдив“. Проектът е финансиран от Програма BG08 „Културно наследство и съвременни 
изкуства“, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Стойността му 
възлиза на 586 779 евро. Целта на проекта е дигитализация на 50 000, непоказани до момента 
единици културноисторическо наследство.

Партньорите по проекта са седем: Народна библиотека „Иван Вазов“, Регионален исто
рически музей, Регионален етнографски музей, Регионален археологически музей, Общински 
институт „Старинен Пловдив“, Градска художествена галерия и представители на ромската 
общност в Пловдив. Порталът на проекта „Дигитално културноисторическо наследство на об
щина Пловдив“ се управлява чрез съвременна уеб платформа, създадена от българската фирма 
„Лирекс“ на базата на софтуерния продукт SharePoint на Microsoft.1 

1 Достъпно на: http://digital.plovdiv.bg

http://digital.plovdiv.bg/BG/Pages/default.aspx
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Проектът включва и закупуването на нова техника за участващите институции. Народна 
библиотека „Иван Вазов“ се сдоби с изключително необходим скенер, формат A0, на водещата 
френска фирма i2S, с който може ефективно да се сканират обекти с големи размери, като кар
ти и графични издания, дигитализацията на които до момента беше невъзможна. Такава техни
ка за първи път е на разположение за пловдивските институции и в момента за свои проекти от 
скенера се възползват ОИ „Старинен Пловдив“ и Община Пловдив. 

При създаването и развитието на нова Дигитална библиотека използвахме досега при
добития опит от разработвани проекти, като стремежът беше да ги надградим, да се позовем 
на утвърдени световни практики и да съсредоточим нашите онлайн ресурси на едно място. 
Тъй като софтуерните решения по проекта бяха разработени по спецификации, заложени от 
бенефициента – Община Пловдив, ние се опитахме да извлечем максимума от потенциала на 
предложената от фирма „Лирекс“ платформа. Целта беше да се доближим възможно найплът
но до световно утвърдените образци и да следваме найдобрите пактики в разработването на 
онлайн дигитални библиотеки. През цялото време на създаването на портала контактувахме 
директно с фирмата изпълнител и представители на Община Пловдив, като организирахме 
динамична дискусия. 

Имайки предвид колекциите, които предстоеше да бъдат представени, подбрахме най
доб ри примери от световни дигитални библиотеки, с които целяхме да дадем насоки за нужни
те функции и инструменти, които да са на разположение на потребителите и администраторите 
на софтуерния продукт. Беше установен стандарт за файловете, които могат да се добавят в 
портала, по отношение на техните формати, резолюция и максимален размер. На базата на тези 
изисквания разработихме стратегия за дигитализиране, като целта ни беше успоредно да ра
ботим както по дългосрочното дигитално съхранение, така и по създаването на изображения, 
подходящи за уеб. 

Фигура 1: Начална страница на Дигиталната библиотека2 

2 Достъпно на: http://digital.plovdiv.bg/BG/Pages/LibIvanVazov.aspx
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Според заданието за разработване на портала, форматът на метаданните трябваше да 
бъде Dublin Core, което доведе до необходимостта от съпоставителни модели, с които да се 
осъществява прехвърлянето на метаданните от стандарта, възприет в схемите на описание, 
използвани в библиотеката. Спряхме се на структура на съхранение на дигиталното съдържа
ние, която включва неговото сегментиране в 9 основни колекции: Книги, Периодични издания, 
Картографски издания, Графични издания, Ръкописи, Фотографии, Нотни издания, Архиви, 
Аудиовизуални документи. Те от своя страна могат да съдържат подколекции, които се обозна
чават чрез номенклатурен списък към библиографското описание на всеки обект. Работихме 
с Лирекс по уточняването на полетата с метаданни на обектите, които са различен набор за 
различните колекции, с цел да се улесни въвеждането им от администраторите и да се избегнат 
грешки. Полетата със стабилни, често повтарящи се изрази са реализирани като номенклатур
ни списъци (напр. полета Език, Вид и др.). 

Проучихме предимствата и ограниченията на SharePoint, които в последствие коменти
рахме с представителите на фирмата, например въпроси около сортирането, ограничения за 
формат на дата, спецификите на полетата за търсене, способи за въвеждане на данни и т.н. 

Разбираемо е, предвид ограниченото време за завършването на софтуерното решение, 
ограниченото финансово обезпечение и възможностите, които предоставя платформата, че не 
всички наши очаквания бяха реализирани. Например, по отношение на периодичните издания, 
световна тенденция е, освен списъчно или с изписване във филтър, броеве на вестници и спи
сания да могат да се намират и от таблицакалендар за съответната година и ден. Такава е ди
гиталната колекцията от периодични издания „digiPress“ на Bayerische Staatsbibliothek, която 
предоставихме като пример за добра практика. Оказа се, че представянето на съдържание под 
формата на календар не може да бъде реализирано в нашия случай. 

Финалният вариант на портала беше приведен в работещ онлайн режим на 23 юни 2017 г. 
Успоредно с това беше предоставен достъп и до „Портал за клиенти“ – онлайн система, чрез 
която стартирахме комуникация с цел оптимизация и усъвършенстване на работата на плат
формата по проекта, отстраняване на възникнали проблеми и несъответствия в рамките на 
гаранционния срок по договора за изработване на софтуерното решение. Порталът позволява 
подаването на заявки, като по техния статут може да се проследява движението на обработката 
им. Този начин на комуникация се оказа удачен и е успешна алтернатива на традиционната 
обмяна на електронна кореспонденция. Към момента са подадени 38 изпълнени заявки за раз
лични технически корекции и доработки по платформата. 

Дигиталната библиотека на НБИВ стартира на 4 юли 2017 г., когато е въведен бр. 1 на 
вестник „Три богатства“. В момента за потребителите са видими всички 9 колекции, в които ще 
се добавя дигитално съдържание. Основни предимства на платформата са:

 насочена е към възможно найширок кръг потребители;
 изчистен, съвременен дизайн, удобен интерфейс;
 специален режим на визуализация за мобилни устройства; 
 възможност за интегрирано търсене на културни обекти от всички участващи инсти

туции;
 разграничени равнища за достъп до системата чрез създаване на различни видове 

акаун ти – потребителски и няколко нива администраторски акаунти;
 възможност за формиране на персонални потребителски виртуални колекции, пред

ставляващи списъци със селектирани обекти;
 двуезичен интерфейс – български и английски (BG, EN); 
 гъвкава и удобна административна част на системата, която не изисква специални ком

пютърни умения, а същевременно предоставя богат набор от функционалности, екс
портиране на списъци, проследяване на действията на работещите в системата и др.;

 възпроизвеждане на различни файлове: изображения, 3D модели, виртуални разходки, 
видео, аудио. 
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Текущо състояние на дигитализираните и представени колекции 
Периодични издания 
Това е колекцията, която в момента се развива найактивно. В Дигиталната библиотека са 

представени 155 пълнотекстови заглавия с общо 14 600 броя – повечето от тях непоказани до 
момента. И занапред приоритет, освен периодиката от Възраждането, ще бъде представянето 
на цялата пловдивска периодика на два етапа – в момента работим по периода от 1878 до 1944, 
след което ще разкриваме съдържание след 1944 г. (общо около 500 заглавия от Пловдив). Част 
от колекция „Периодични издания“ е и вк „Стършел“ (1946 – ). Правата за дигиталния достъп 
до вестника са официално договорени между НБ „Иван Вазов“ и издателите му. Дигитализи
рано е цялото течение от 1946 г. до края на 2017 г. 

Фигура 2: Галерия за преглеждане на обекти от колекция „Периодични издания“ с увеличена страница  
от сп. „Книговище за прочитане“, кн. 4, год. I, 1874 г.

Книги 
Колекция, която предстои да се развива. До момента в Дигиталната библиотека има пуб

ликувани устави на професионални организации от Пловдив, също и Органически устав на 
Източна Румелия от 1879 г.

Предстои да се покажат палеотипи, славянски първопечатни издания и първите печатни 
книги на български език от ХVI до края на ХVIII век, българска възрожденска книжнина, оста
налите от общо над 100 бр. устави на професионални организации от Пловдив, първи издания 
на класиците на българската и чужда литература, първи преводи, книги със старинна и ориги
нална подвързия и отпечатани по особен начин, издания с необикновен формат. 

Графични издания 
Колекцията в момента съдържа 132 бр. графични издания, като оригинални картини, лис

това графика, а в подколекцията „Проекти на монументални произведения“ са представени 95 
обекта на художниците Димитър Киров, Йоан Левиев, Енчо Пиронков, Анастасия Кметова. 
Голяма част от тези проекти са реализирани и стават знакови за Пловдив и България. Представ
ляват интерес за гражданите и са особено ценни при нужда от реставрация.

Картографски издания 
В Дигиталната библиотека са предоставени 14 бр. карти от богатата колекция от карто

графски издания, съхранявана в Народна библиотека „Иван Вазов“. Ценна е найстарата карта 
на България, съставена от българин и отпечатана на български език – „Карта на сегашная Бол
гария, Тракия, Македония и на принадлежащите земли“, издадена от Димитър хаджи Руссет в 
Страсбург през 1843 г. Особен интерес представляват и „Карта на санджак Филибе“ от 1819 г. 
и 1876 г., „План на град Пловдив и околността“ от 1827 г., „План г. Филиппополя“ от 1878 г., 
планове на град Пловдив от Йосиф Шнитер и др.
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Ръкописи 
Ще обогатяваме колекция „Ръкописи“ в Дигиталната библиотека, но ще продължаваме 

да развиваме и съществуващата ръкописна колекция в НАБИС репозиториум. Към момента 
там имаме представени 95 славянски ръкописи в хронологичен обхват ХІІ – ХVІІІ век, като 
предстои да се добавят 42 бр. от ХІІІ – ХVІІІ век и 19 бр. от ХІХ век. Ще продължим с гръцките 
и османотурските ръкописни колекции.

Архиви 
В колекция „Архиви“ към момента могат да бъдат разгледани пълнотекстово документи, 

свързани с благотворителната дейност на големия пловдивски благодетел Димитър Петров 
Кудоглу. Предстои да бъдат показани и други ценни архивни документи от Български истори
чески архив в библиотеката, които разкриват интересни моменти от политическото, икономи
ческото и културно развитие на България. Документите обхващат периода от ХVII до ХХ век. 
С приоритет ще бъдат национално значими фондове като „Йоаким Груев“, „Източна Румелия“, 
„Временно руско управление“ и др.

Предстои да развиваме и колекциите Фотографии, Нотни издания, Аудиовизуални доку
менти, в които ще разкрием особено интересни непоказвани и ценни притежания от фонда на 
библиотеката. 

Бъдещо развитие и предизвикателства 
Партньорството с технологичните и изследователски центрове е много важно, защото 

развитието в сферата на информационните и комуникационни технологии е много динамично. 
Особено съществен е моментът за надеждно съхраняване на дигиталните масиви. Това е въп
рос, който не търпи отлагане и за решението му вече съществуват редица достъпни методи.

Въвеждането на оптическо разпознаване на символи (OCR) ще бъде наш приоритет, като 
в тази технология до момента срещаме трудности, особено при разпознаването на постари 
текстове от времето преди правописната реформа от 1945 г. 

Ще търсим и позасилено присъствие в европейските и световни дигитални библиоте
ки – Европеана, World Digital Library, също така в Wikipedia и социалните мрежи. Платформата 
на нашата Дигитална библиотека има възможност да генерира XML файлове, чрез които да се 
подават метаданни към Европеана и възнамеряваме, със съдействието на колегите от Регио
нална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна, да започнем да представяме наши ресурси там. 

Трябва в найскоро време да се вземе отношение и по зараждащите се и изчезващи ог
ромни количества информация в интернет. Част от нея е изключително ценна и наш дълг е да 
я опазим. Това задължение поражда нуждата от филтриране и подбор, които обаче трябва да се 
извършват според определена стратегия.

Във връзка с изложеното погоре трябва да бъде отбелязан и фактът, че липсва единна 
национална стратегия относно дигитализацията и визия за това какво представлява една добра 
дигитална колекция. Всяка библиотека, извършваща такава дейност, работи по свои правила, 
до колкото това позволяват наличните ресурси. В годината на българското председателство 
на Съвета на Европейския съюз, една от водещите теми е културното наследство и неговото 
социализиране, опазване и популяризиране.3 Надявам се, че в найскоро време ще видим кон
кретни действия в тази насока на национално ниво и реализация на един общ проект, който да 
ни позволи да се присъединим към водещите в тази област страни. 

3 Програма на Република България за председателството на Съвета на Европейския съюз 1 януари – 30 юни 
2018 г. [онлайн]. Достъпно на:https://eu2018bg.bg/upload/1078/PROGRAMME_BG_PRESIDENCY_BG.pdf
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Дигитализирано културно наследство в НАБИС репозиториума – 
многообразие и специфики 

Екатерина Дикова 

Живеем все подигитално. Реалното остава, реалните обекти продължава да ги 
има, продължават да са достъпни, но ходенето в библиотеката, в музея, на театър, реалното 
общуване с приятелите ни – всичко това придобива характер на събитийност, на празничност, 
вече не е ежедневие. Всеки наш читател – студент, преподавател, учен – е притиснат от сроко
ве, търси бързи справки и онлайн достъп за изследване, особено когато става дума за редки и 
ценни издания, за труднодостъпни ръкописи. Такова търсене предпоставя и предлагане на все 
повече дигитални библиотеки, а хаосът от информация расте. Затова и едно от изискванията на 
Еврпоейския съюз е да стимулира единство в многообразието и да осигури на институциите, 
които опазват културноисторическо наследство, статут на надеждни източници на знания. 

Вече е важно не просто да дигитализираме и да слагаме някъде онлайн обектите си. Ако 
искаме те да бъдат открити, използвани, трябва да мислим как да ги направим атрактивни, ка
къв да бъде достъпът до тях – от едно място или от няколко портала; как да групираме дигитал
ните си обекти в колекциите; какви са престижните хранилища с национална и международна 
значимост; какви стандарти да използваме; кои са найдобрите софтуери и кой би могъл да ги 
конфигурира найдобре за нашите нужди. И е добре да вървим по утъпкани пътеки, да споде
ляме опита си и да си сътрудничим.

НАБИС репозиториумът1 е едно добро решение за управление на дигитални колекции, за 
осигуряване на тяхната видимост (при всякакви или при определени условия), което, при това, 
предлага всички удобства на общностно ползване на услуги и постижения и има ресурс да се 
превърне в национално дигитално хранилище. 

На практика това е найголямата дигитална библиотека у нас, макар включените до мо
мента институции да са само шест: Университетска библиотека на Софийския университет 
(СУ – УБ), Централната библиотека на БАН (ЦБ – БАН), Библиотека „Паница“ на Американ
ския университет в България (АУБ), Библиотека на Нов български университет (НБУ), На
родна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив (НБ – Пловдив) и Фондация НАБИС.2 В края на 
май 2018 г. Репозиториумът обема 329 491 файла (27 659 заглавия) – разнообразни обекти от 
1243 г. до днес.3 Началото на това дигитално хранилище се поставя през 2011 г. Първоначално 
използваният софтуер е DigiTool4. През 2016 г. той се заменя с доработката на DSpace, а всички 
данни са мигрирани към нея. 

1 НАБИС репозиториум е собствена доработка на Фондация НАБИС (Националнаакадемична библиотеч
ноинформационна система), базирана на софтуера с отворен код DSpace. Тя подпомага управлението, достъпа 
и дългосрочното съхранение на дигитално съдържание, предоставя улеснено търсене в адаптивен и лесен за 
използване интерфейс. Същото име носи порталът, самата дигитална библиотека, където интегрирано може да се 
търси в колекциите на всички включени институции. 

2 Фондацията участва с две колекции от фотографии, подготвени във връзка с европейските проекти 
Europeana Photography (http://www.europeanaphotography.eu/) и ART NOUVEAU (http://www.interregdanube.eu/
approvedprojects/artnouveau).

3 В НАБИС репозиториума се съхраняват следните видове дигитализирани документи: ръкописи (НБ –
Пловдив, СУ – УБ), микрофилми (ЦБ – БАН), възрожденска книжнина (ЦБ – БАН, СУ – УБ), архивни материали 
(ЦБ – БАН), автореферати и статии, (СУ – УБ, АУБ, НБУ), учебни пособия и видеоматериали (НБУ, СУ – УБ, 
АУБ), фотографии (ФНАБИС, СУ – УБ, ЦБ – БАН, НБУ).

4 Фонация НАБИС има практически опит и със софтуера Rosetta (продукт на Ex Libris).

http://www.europeana-photography.eu/
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/art-nouveau
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/art-nouveau
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Порталът на НАБИС репозиториума дава възможност за търсене по ключова дума или 
разширено търсене, за преглед по раздели и колекции, година на издаване, автори, заглавия и 
теми, и предлага филтри по автор, предмет и времеви период.5 Има възможност за разглеждане 
на колекциите на всяка отделна институция. 

НАБИС репозиториумът предлага всички удобства на общността: споделено търсене, 
споделено ползване на софтуера, надстройките и адаптациите му, както и на други разработки. 
Така например, по искане на АУБ, беше създаден вюър за видео, който вече може да се използ
ва и от останалите включени библиотеки. Процентът на дигиталното съдържание на всяка от 
тези институции в репозиториума е представено на диаграмата. 

Фиг. 1. Процентно участие според броя файлове – към 31 май 2018 г.

Институциите предоставят документи, защитени от авторско право (ЦБ – БАН, СУ –УБ 
и НБУ) или свободни от него. Част от защитените документи са електронни издания, учебна 
литература, найчетени заглавия или специални колекции, до които достъпът е също ограни
чен (СУ – УБ, НБУ, АУБ). СУ – УБ предоставя и колекция за читатели със специални образо
вателни потребности. Изискването за различна степен на защита на дигиталното съдържание е 
спазено чрез конфигуриране на различни видове достъп: свободен онлайн, ограничен онлайн 
според IPпространството на съответната иснтитуция, ограничен в рамките на проект, за ко
лекция или за отделен документ, ограничен офлайн.

Фиг. 2. (Възможност за) достъп до дигиталното съдържание в НАБИС репозиториума през други портали

Самото дигитално съдържание, съхранявано в НАБИС репозиториума, може да бъде 
достигано и през други портали. Например дигитализираните фотографии и метаданните към 
тях6, интегрирани по текущия международен проект ART NOUVEAU7, могат да бъдат дости

5 Достъпно на: http://digilib.nalis.bg/xmlui/?localeattribute=bg
6 Достъпно на: http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/27058
7 Цялостното название на проекта в превод гласи „Устойчиво опазване и популяризиране на културното 

наследство в стил ар нуво в Дунавския регион“. Той се финансира от Европейския фонд за регионално развитие 
по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 – 2020, приоритетна ос 2 „Околна среда и кул
турно ангажиран Дунавски регион“, стартира на 1 януари 2017 г. и е със срок 30 месеца. Включва 10 партньорски 
организации от 7 държави. Целта му е да се популяризира архитектурното наследство в този стил в региона, да 
се подобрят политиките в неговото опазване и да се реставрират възможно повече от тези сгради. Достъпно на: 

http://digilib.nalis.bg/xmlui/?locale-attribute=bg
http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/27058
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гани и през общото дигитално хранилище на този проект. Разбира се, други колекции и доку
менти в репозиториума, не могат да бъдат достигани от там. 

Друг широк подстъп към репозиториума е Своден каталог НАБИС. Библиографските 
метаданни за всички дигитализирани ръкописни, микрофилмови и печатни материали са на
лични в каталога, откъдето потребителят се препраща към репозиториума (в случай, че до
кументът е с ограничен достъп, какъвто не му е позволен, той вижда екран с надпис „Нямате 
достъп“). Подобни връзки с други портали могат да се добаят или отнемат според изисквания
та на включените институции.

Необходимо е да се подчертае, че дигиталното съдържание в НАБИС репозиториума е с 
много високо качество, тъй като включените институции следват обща методология. При из
граждането на дигитална колекция дадена институция прави първо подбор на библиотечните 
документи и координира този избор с другите институции (за да няма дублиране на дейности 
и документи). Втори фактор е спазването на международно установилите се стандарти – при 
създаване на дигиталния обект, освен сканиране и обработка на изображенията, се създават 
и съответните метаданни, съобразени със следните стандарти: MARC21 или Dublin Сore за 
библиографски данни и METS за структурни данни. Това включва и защита на авторските 
права. Последен етап на работата по дигитализация е депозирането, т.е. добавянето в софтуера 
за управление на дигитални колекции и създаването на уникален идентификатор на обекта. 
Възможни са редакции на метаданните, изтриване и добавяне наново на целия обект. До тук се 
изчерпва работата на включените в репозиториума институции. Ангажиментът на Фондация 
НАБИС е да съхранява и поддържа дигиталното съдържание с готовност за конвертиране в 
актуалния за момента формат, както и да поддържа, актуализира и кофигурира използваните 
софтуери и сървъри.

Тъй като при дигитализацията, извън НАБИС, рядко се използва формат за структурни 
метаданни (METS), е нужно да се наблегне на улесненията, които той дава. На практика, бла
годарение на него, читателят може не само да разлиства дигитализирана книга, ръкопис или 
микрофилм, но може и да отива на точно определена страница. Работата на библиотекаря в 
случая е, да подготви текстови файл, който да представлява подробно съдържание на дигита
лизирания документ и в който йерархично да са изредени всички раздели, подраздели, глави и 
страници. След интегрирането на тези метаданни файлът се превръща в интерактивно съдър
жание на книгата, всеки ред от което е линк към определена страница. Читателят го вижда ус
поредно с дигитализираното изображение и сам избира какво да чете, не е нужно да прелиства, 
макар да има възможност и за това.

Бутонът в горния десен ъгъл дава възможност на читателя да превключва от структурни
те метаданни (настоящият изглед) към библиографските метаданни (които ще му бъдат нужни 
примерно за цитиране).8

Този вид дигитализация се оказа особено необходим по отношение на стари книги и 
ръкописи (всяко физическо разлистване ги руши), а те имат някои специфики (вторично под
вързване, приписки на неномерирани страници и други структурни особености). И тъй като 
включените в репозиториума институции съхраняват старопечатни издания на няколко езика, 
НАБИС създаде многоезичен темплейт за тяхното представяне онлайн. 

http://and.civitat.com
8 За директен достъп към дози документ вж. http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/661.

http://and.civitat.com
http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/661
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Фиг. 3. Примерна страница от дигитализиран документ с интерактивно съдържание до нея

Фиг. 4. Част от многоезичен темплейт, полезен при създаване на структурни метаданни към дигитализирани 
издания и ръкописи9

В заключение е нужно още веднъж да се подчертае колко е важно да вървим по утъпкани 
пътеки, да споделяме опита си и да си сътрудничим. И че бъдещето ни е в добронамерените 
обединения, общата визия, общите подходи и общите проекти на институциите, включени в 
тези обединения. Нашата епоха е епоха на дигитализацията, но и епоха на глобализацията – 
силни сме, когато сме заедно. 

9 Достъпно на: goo.gl/9GAFdn

http://goo.gl/9GAFdn
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Книжовното наследство на Марин Дринов в Централната 
библиотека на БАН 

Силвия Найденова 

Марин Дринов е роден на 20 октомври 1838 г. в Панагюрище. Учи в Русия – пър
во в Киев ската духовна семинария, а след това в Московския университет. През 70те години 
на XIX век поема пътя на професионален учен, първо като доцент, а след това като професор 
в Харковския университет. В периода 1868 – 1876 написва и публикува своите наймащабни 
трудове. 

През 1869 г., заедно с други високо образовани наши сънародници, ученият става един 
от учредителите на Българското книжовно дружество (бъдещата Българска академия на науки
те – БАН). Поради способностите си и признанията, които получава, Марин Дринов е избран 
за председател на БКД (1869 – 1882, 1884 – 1898). Като такъв той приема безкористно огромна
та отговорност, която пада на плещите му. Превръща се в изключително активен деец.

Под негова редакция през 1870 г. започва да излиза първото научно периодическо из
дание, наречено „Периодическо списание на БКД“. То се разпространява в Европа, Русия и 
редица български градове. В него печатат своите трудове и проучвания водещи познавачи на 
българската история и литература, както и той самият. Около списанието се групират първите 
български учени и то се превръща в един от каналите за разпространение на знания сред бъл
гарите. 

Колекцията от „Периодическо списание на БКД“ е една от найценните колекции в Цен
трална библиотека на БАН, едновременно с колекции като Възрожденски книги; Библиотеката 
на Стоян Михайловски; Библиотеката на Феликс Каниц; Колекцията от чужди, старопечатни 
и редки книги и др. Всички те са книжовнодокументално наследство и се полагат особени 
грижи за тяхното опазване като се дигитализират. За да бъдат представени пред широката об
щественост съдържанието на много издания от фонда на ЦБ – БАН като „Периодическо спи
сание“, „Сборник за народни умотворения“, „Списание на БАН“, „Училищен преглед“ и др. са 
разкрити аналитично. 

Колективът на Централна библиотека – БАН полага максимални усилия, свързани и из
цяло подчинени на световните тенденции за опазване на културноисторическото книжовно 
наследство и осигуряване на свободен и неограничен достъп до него, с което се осъществява 
съвременно библиотечноинформационно обслужване на потребители от страната и чужбина. 

Библиотеката на БАН изминава много дълъг път от сформирането на Книжната сбирка 
на Българското книжовно дружество през 1869 г. от дарения на основателите му до найголя
мата научна библиотека в България с библиотечен фонд над 2 млн. библиотечни документа. 
Етапите, през които премина развитието на нашата библиотека през последните години, са:

 През 2004 г. се поставя началото на ретроконверсията на фондовете.
 В периода 2010 – 2015 г. се работи по проекта ретроконверсия на фондация НАБИС.
 През 2008 г. започна дигитализиране на отделни колекции от фонда на библиотеката.
Основните задачи са:
 Като един от учредителите на фондация НАБИС, ЦБ – БАН да има основна роля в 

създаването и поддържането на своден каталог НАБИС.
  ЦБ – БАН предостави първата си дигитална колекция в НАБИС репозиториум в края 

на 2011 г. Целта на това начинание е да се осигури удобно и бързо търсене на диги
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тални обекти чрез своден каталог НАБИС, както и свободното им ползване (доколкото 
позволяват политиките на самите библиотеки).

Осигуряването на открит достъп до съдържанието на нашите колекции ще ни доближи 
към реализирането на стратегията за открит достъп, чиято основна цел е ускоряване и разши
ряване на европейското сътрудничество. Това се постига със създаването на различни дигитал
ни ресурси и тяхното интегриране в съвременните платформи за информационно осигуряване, 
за да се подпомогне образователния и познавателен процес.

Марин Дринов е оставил подписа си под 100 книги и статии, които се намират във фонда 
на ЦБ – БАН и именно те са обект на виртуалната изложба „Книжовното наследство на Марин 
Дринов в Централна библиотека на БАН“, свързана със 180годишнината от рождението му.

Използването на съвременни средства за създаване на дигитални ресурси в библиотеката 
осигурява практически възможности за открит достъп (ОАI) и задълбочава интегрирането на 
нашата страна в единното европейско изследователско пространство. В нашата работа използ
ваме:

 библиотечноинформационната система ALEPH500;
 софтуера за създаване на дигитални колекции DSpace.

В края на проекта „Ретроконверсия“ на Фондация НАБИС през 2015 г. бяха разработени 
аналитично „Периодическо списание на БКД“ – 22 годишнини и „Списание на българската 
академия на науките“ – 53 годишнини. Това спомогна попълното разкриване съдържанието 
на ценния книжен фонд, притежание на ЦБ – БАН. През 2017 г. бяха дигитализирани и пуб
ликувани готовите файлове на 22 годишнини на „Периодическо списание на БКД“ – първото 
научно списание в България. Предизвикателството пред нас беше да обединим тези ресурси и 
резултатът беше виртуалната изложба „Книжовното наследство на Марин Дринов в Централна 
библиотека на БАН“.
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Със своите 3736 заглавия и 215 843 файла в НАБИС репозиториум, ЦБ – БАН допринася 
изключително много за разкриване на книжовното богатство пред читателите и потребителите 
с научен или познавателен интерес и се превръща в една от найсъвременните, модерни биб
лиотеки в страната, в коята се съхранява и опазва част от националното книжовно богатство. 
Целта ни е да покажем как от наличните електронни ресурси, интегрирани в съвременна плат
форма, каквато е Своден каталог може бързо и лесно да се изгради виртуална изложба. Ето 
защо е необходимо библиотечната общност да обедини своите услилия и ползването на диги
талните ресурси да е споделено, като по този начин процесът по дигитализация ще се ускори 
от една страна, а от друга ще бъдат икономисани много време и труд.



17 

Уникална фотоколекция, съхранена по проект с Британската 
библиотека 

Габриела Вапцарова, Дарина Илиева 

Възможностите на съвременните технологии предпоставят развитие на инициа
тиви за обединяване на усилия и дейности за съвместна работа по дигитализация на найзна
чимите образци на книжовното културноисторическо наследство. В редица случаи те са 
подкрепяни от изследователски проекти за формиране на открита комуникационна среда за 
популяризиране културните ценности на дадено общество с възможност за използването им 
като обекти за научни изследвания, изворов материал в образователния процес, изложби, из
дателски инициативи, при участие в национални и международни форуми. Усилията на много 
културни и образователни институции на настоящия етап са насочени към постигане на кон
кретни резултати, а именно – разрастване и утвърждаване на виртуално хранилище за елек
тронни записи на културни артефакти от нашето минало.

Този доклад представя работата по изследователски проект, спечелен от Научния архив 
на БАН (НА БАН) и одобрен от Британската библиотека. Проектът е за опазване на култур
ноисторическо наследство в риск чрез сканиране. Програмата не е предназначена за подпо
магане на консервационна работа в техническия смисъл на думата. Тя има за цел да запази 
целостта на архивите и отстраняването им от опасна или небрежна среда, преместването им 
при безопасни условия на съхранение и да ги копира и да ги направи подостъпни за ползване. 
Проблематиката е с национален приоритет и заема съществено място в европейския интегра
ционен процес.

Научният архив на Българската академия на науките е найстарата национална архивна 
институция в България. Създаден е през 1869 г. – десетилетие преди възстановяване на бъл
гарската държавност, което е прецедент в европейската история. В него се съхраняват и са 
негова собственост едни от найстарите лични фондове на български учени, общественици и 
политици. Архивът на БАН е елемент от Националната архивна мрежа на Република България.

За проекта са използвани две колекции от НА БАН, които са фото и графични илюстра
ции на епохата на доиндустриалното развитие на страната. В този доклад се спираме на пър
вата колекция от снимки и документи с автор полковник Петър Дървингов. Кой е полковник 
Петър Георгиев Дървингов? 

Талантлив военен деец, теоретик с принос във военната наука и изкуство не само от 
национален, но и от международен мащаб. Военен писател, публицист, член на Българската 
академия на науките за трудове с подчертана военна тематика, които не са загубили значение
то си и днес. В новата политическа история на България Петър Дървингов заема определено 
място като родолюбив българин, честен и благодетелен гражданин, храбър офицер, неуморен 
общественик и виден представител на българската военна мисъл.1 Животът му е една школа, 
своеобразен модел на социално поведение, продиктуван от епохата, в която израства. Краят на 
ХІХ и началото на ХХ век е време, в което България се утвърждава на европейската и светов
на сцена. В този съдбовен период протича жизненият, военен и творчески път на полковник 
Дървингов.

Фактите и обстоятелствата около неговото детство, военна и обществена кариера в общи 
линии са известни. В този смисъл можем да предположим, че е трудно да се каже нещо ново за 

1  НА БАН, Дело на фонд 73к. Из доклада на проф. Петър Миятев за оценка и откупуване архива на П. 
Дървингов.
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него. В процеса на работата по проекта успяхме да разширим и обогатим знанията за жизнения 
път и творчество на този български офицер, ползвайки изключително богатия му личен архив. 

Петър Дървингов е роден на 25 май 1875 г. в град Кукуш, Македония в занаятчийско се
мейство. Основното си образование (III клас) завършва в родния си град. През 1889 г., въпреки 
нежеланието си, е изпратен от своята майка да учи в Солунската българска гимназия „Св. св. 
Кирил и Методий“. Малко известен факт е, че почти веднага той бяга от Солун с оправданието, 
че не е получил стипендия. В своите спомени „Моето време“ той разказва за обучението си 
там: Четвърти клас завърших едва-едва. И на изпитите... аз трябваше да се черва отстрани 
и да държа изпит по всички предмети. Това беше съвсем известен резултат, защото през 
тая година аз нищо не четох друго освен география и не работих освен рисувание. Пети клас 
следвах с много по-добри успехи. Тогава у мен назря идеята да отида във Военното училище 
и стана офицер. Тая идея беше и на моите съграждани ученици Г[оце] Делчев и Г[ьорче] 
Петров.2 Желанието на Дървингов да продължи образованието си налага здраво да залегне 
над учебниците. Оттук нататък до края на своя живот той винаги ще бъде първенец във всяко 
начинание, във всяко обучение, във всичко, което прави.

През 1892 г. Петър Дървингов постъпва във Военното училище в София, където се съ
бира със старите си другари от Солунската гимназия Борис Сарафов, Димитър Атанасов, Гоце 
Делчев и др. Тук среща Борис Дрангов и Христо Саракинов, станали покъсно известни имена 
в македоноодринската въоръжена борба. Тяхната мечта е да завършат и като военни специа
листи да се включат в освободителната война на българското население от Македония. На 1 
януари 1896 г. Дървингов се дипломира трети по успех във Военното училище като подпору
чик. Сам избира своето назначение в гарнизона в гр. Шумен, защото гарнизонът на тоя град 
е голям, че има много офицери, че и библиотека, и клуб...3

По това време Петър Дървингов полага усилия за езиковата си подготовка. За кратък 
период, година и половина, усвоява френски език, започва да изучава и литературния турски 
език. Две години покъсно е на служба в гр. Добрич заедно с поручик Йордан Венедиков, 
покъсно известен наш учен и изтъкнат военен историк. Общуването между двамата млади 
офицери, дългите разговори и спорове по различни теми, водят до преиздаването на няколко 
брошури за възрастни – „Буквар“, „Читанка“ и „Нравоучения“, които след отпечатването им 
(1895 – 1899) и изпращането им в Македония играят значителна роля за опазване на българско
то национално самосъзнание там. 

В спомените си той пише: Есента полкът се върна в Добрич, но аз.... взех отпуск и оста-
нах... за да събирам оръжие и материали за комитета. Председател на комитета беше Борис 
Сарафов. Събрах 150 пушки, главно мартини, няколко хиляди патрони, всички останали от 
турците от Руско-турската война, няколко хиляди лева и... Ние ходехме по селата, държахме 
речи, правихме събрания и издигахме високо знамето на Македония.4

Изпратен в ескандрон в Харманли, в спокойна среда, той се отдава изцяло на военната 
служба. Продължава изучаването на езици – учи немски, занимава се активно с публицистика. 
В списание „Воин“ от него излизат серия статии по кавалерийското дело, по македонското 
дело, биографични бележки за някои от войводите и дейците на македонската организация, 
посветени на различни граждански и военни проблеми. Тук той написва и първото си позна
чително произведение „От Пловдив и София към Цариград и Скопие. Паралел на военните 
действия“. Макар и без оригинален научен принос, трудът на поручик Дървингов е посрещнат 
с интерес. В него авторът определя македонските българи като плът от българската плът и 
дух, готови да се борят и днес, и утре за своята свобода...5 Неговите разсъждения за демокра

2 НА БАН, ф. 73к, а.е. 31.
3 Пак там, с. 22.
4 Пак там, с. 23.
5 Пенков, Стоян. Полковник П. Дървингов. Избрани произведения. София: Военно издателство, 1988. с. 12.
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тизма на българите водят до естествения извод, че ние имаме и една от найдемократичните 
армии. Биографичните моменти в книгата са от участието му в Горноджумайското въстание 
(1902), защото Харманлийският период от службата му не означава, че Дървингов се откъсва 
напълно от революционната борба. Той често пътува до София и се осведомява лично за хода 
на събитията. При него има пълно единство между думи и дела. Затова в края на 1902 г., убе
ден, че ще бъде полезен със своите знания и умения на военен, той решава да напусне армията 
и се поставя в разпореждане на Вътрешната македоноодринска организация. 

Дървингов участва в ИлинденскоПреображенското въстание начело на Беласичкия от
ряд, което е подробно и добре описано в книгата „Пирин и борбата в неговите недра“. За себе 
си Дървингов извлича поука, че не бива да изоставя военната си кариера, защото на България е 
необходима силна армия. Отново постъпва на военна служба и започва да се готви за конкурс 
за обучение във Военната академия в Торино. 

В края на лятото на 1905 г. Дървингов вече е в Италия. Бързо усвоява италиански език, 
заминава за няколко месеца и в Мюнхен, където продължава да изучава немски. Впечатлен от 
музеите, западната култура и военната подготовка в Европа, той изпраща поредици статии за в. 
„Вечерна поща“. Всички посетени от него места и градове в тези години – Италия, Германия, 
Париж, Виена, Будапеща, оставят своя отпечатък върху младия офицер. 

Завършил блестящо Военната академия в Торино, капитан Петър Дървингов се завръща в 
България през 1910 г., а на 18 май 1911 г. му е присвоено званието „майор“ и със същата запо
вед е зачислен към офицерите на Генералния щаб. Доброто владеене на чужди езици е използ
вано от военното ръководство да събира сведения и издава „Седмичен бюлетин за изучаване 
на Турция и нейната армия“. Не престават и контактите му с македоноодринците, които също 
чакат с нетърпение войната за освобождение на останалите под робство българи. 

От обявяване на общата мобилизация в България на 17 септември 1912 г. до 17 юни 
1913 г. Дървингов описва всичко, което вижда и в което участва лично и разбира се дава своето 
мнение за събитията ден по ден. Своите бележки публикува на 660 страници през 1919 г. в том 
1 на „История на Македоноодринското опълчение“. Този труд е един паметник на усилията 
на македонците за свобода. Още от началото на войната Дървингов прави постъпки да бъде 
изпратен на фронта. По предложение на подполковник Ал. Протогеров той е назначен за на
чалник на щаба на формиращото се Македоноодринско опълчение и партизанските отряди.6 
И той се заема с цялата си енергия, знания и опит да организира този изключителен исто-
рически „феномен“, при който българското население от Македония и Тракия напуска бащин 
дом и родна стряха, минава нелегално границата, идва в България и моли само за едно – да му 
се даде възможност да се включи в състава на българската армия, за да се сражава за сво-
бодата на родината.7 През цялата Балканска война Македоноодринското опълчение е една 
солидна армейска сила, която подпомага бойните действия на българската армия.

За участието на Дървингов в Междусъюзническата война подробно е разказано от самия 
него в том 2 на историята на опълчението. И тук в делата на опълчението няма нищо, от кое-
то да се червим.8 Огорчението от тежкото поражение той излива в емоционален разказ в своите 
спомени, обяснявайки бездарната политика на правителството, довело България до първата 
национална катастрофа.

В периода между Балканските войни и влизането на България в Първата световна война 
Дървингов заема различни длъжности. От 5 януари 1915 г. майор П. Дървингов е командиро
ван към Щаба на армията и е натоварен да състави и разработи план за организиране на една 
кадрова дивизия от служилите в опълчението доброволци и от бежанци, нечислящи се по за
паса на армията. На 18 май същата година е повишен в чин „подполковник“. От 1 септември 

6 НА БАН, ф. 73к, а.е. 73, л. 1гръб.
7 Пенков, Стоян. Цит. съч., с. 17.
8 НА БАН, ф. 73к, а.е. 31, с. 77.
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1915 г. той е началник на Щаба на новосформираната 11та пехотна Македонска дивизия и 
остава на тази длъжност до 27 май 1916 г.

След завършване на военните действия, в които участва до май 1916 г. Дървингов из
ползва своите бележки от събитията и описва релациите и мислите си в книгата „Действията 
на 11а пехотна Македонска дивизия от Криволак до Богданци“. Още преди да поеме полка 
той има пълна идея за нуждите на формированието, план за работа и прави разпореждания по 
организацията и функционирането на службите. Грижи се както за прехраната, така и за кул
турната дейност в полка. Счита войниците за равни и се отнася към тях с внимание и грижа. В 
същото време изисква „стройност и дисциплина“. Трудна е функцията на командира на полк. 
Той трябва да бъде в полка истински командир баща еднакво благ, еднакво строг, еднакво 
справедлив, неуморим в труда да създаде полк – сила непобедима, а не полк – безсилен... Пол-
кът не е мой, а наш – тази е формулата в моето командване...9 

До края на Първата световна война подполковник Петър Дървингов е началник на щаба 
на Моравската военноинспекционна област. Дисциплиниран офицер, той все пак приема ми
сията и започва коренно преустройство на тази област във военно, интендантско, културно 
и всяко друго отношение.10 На 15 август 1917 г. Дървингов получава поредния си и последен 
военен чин полковник. На 30 декември 1919 г. е уволнен от армията на 37 годишна възраст. 
Дървингов е огорчен и разочарован. България е разгромена, а Македония отново остава извън 
нейните предели. Вместо с победа участието на България в Първата световна война завършва 
с нова национална катастрофа.

След Деветоюнския преврат от 1923 г. Петър Дървингов се завръща в София. Отдава се 
само на писателска и общественополитическа дейност. Той е дългогодишен почетен предсе
дател на Дружеството на Македоноодринските опълченци и кандидат за народен представи
тел. Член е на франкмасонската ложа.

В продължение на 30 години Петър Дървингов е написал редица монографии, студии, 
статии, отзиви за книги и други, засягащи въпроси от военен, историкополитически и граж
дански характер. Неговото творчество е ...много разнообразно по тематика, многопосочно и 
актуално не само за времето си, но с някои оценки, становища и позиции и днес.11 През 1932 г. 
действителният член на БАН генерал Христофор Хесапчиев прави предложение за избор на 
военно лице като член на философскообществения клон на Академията. В своя доклад той 
дава задълбочена оценка на книжовната дейност на П. Дървингов, за което е избран за дописен 
член на БАН през същата година.12

Личният архив на П. Дървингов е откупен и постъпва в Научния архив на БАН през 
1953 г. Част от обработения фонд е неговата великолепна колекция от снимки за участието на 
прединдустриална България в три войни в началото на ХХ век. Нейното недобро физическо 
състояние и голямата ѝ историческа стойност е причината да я предложим на програмата за 
опазване на културноисторическото наследство.

Като непосредствен участник в събитията полковник Дървингов заснема моменти от бой
ните действия, водени на територията на Балканите и в Средна Европа (1912 – 1918). Създава 
обемен снимков материал от различни фронтове – позиционни снимки на пехотни и артиле
рийски части, бойни походи, санитарни поделения, фронтови паради и молебени, авиационни 
и моторизирани части, моменти от провеждане на тактически учения, изграждане на окопи, 
прокарване на пътища и телефонни връзки, изгледи от селища и др. Запазени са и портретите, 
групови и индивидуални, на целия команден състав на българската армия от войните. Фото
графиите регистрират военното ежедневие не само на фронта, а и в тила – лагери и биваци, 

9 Пак там, с. 108.
10 НА БАН, ф. 73к, а.е. 73, л. 2.
11 Пак там, с. 32.
12 НА БАН, ф. 1к, оп.2, а.е. 749, л. 69.
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облекло, снабдяване, военната техника и бита на българския войник. На много от гърбовете на 
снимките има пояснителни бележки, които носят допълнителна информация за конкретни съ
бития и личности. Това са посвещения, имена, понякога кратки биографични данни за отделни 
лица, информация за фотоателиета и др.

На колекцията принадлежат и работни военни карти с авторови бележки, оперативни ски
ци от полесражения, скици на българския щаб за разположението на сръбските и българските 
войски през Балканската и Междусъюзническата война, релации от бойни действия през Пър
вата световна война, схеми на военни обекти и др. В състава на дигитализираните по проек та 
документи като част от колекциите са включени ограничен брой фотографии, създадени преди 
1900 г. и след войните до към 1930 г.

Снимковият материал, с който спечелихме проекта към Британската библиотека, се нуж
дае от специално внимание поради недоброто му общо състояние още при постъпването в 
БАН преди повече от 50 години. Документите са създадени преди век при полеви условия. 
Пренасяни са многократно. Като частно притежание са пазени непрофесионално при променя
щи се температура, влажност и светлина, изложени на влиянието на прах, инсекти и гризачи. 
Процесът на разрушаването им е продължителен и дълбок. Подложени са на спасителни про
цедури след постъпването им в Научния архив на БАН. Те само задържат негативните проце
си, но не преодоляват влошеното качество. Физическото състояние на материалите ги поставя 
в риск, а голямата им историческа стойност налага спешни съхраняващи процедури, за да не 
бъдат безвъзвратно изгубени. Значителна част от фотографиите са с избледняло изображение, 
а други са с угасващ емулсионен слой. Някои снимки са с пречупени ръбове, оръфани краища, 
прегъната основа и с петна от влага или с неустановен произход. Пояснителните авторови тек
стове на отделни кадри са нанесени с молив или избледняло мастило. 

Задълбочаващият се процес на разрушение на документите от колекцията възпрепятства 
научната им употреба и популяризация в България, на Балканите и в Европа. Притежавайки 
автентичност и изключително богата допълнителна информация под формата на текст, авто
графи, датировка, събитийност, географски и селищни наименования и др. те са уникални 
документи за епохата. 

Цялостна колекция за периода в такъв обем и хронологически обхват от един създател, 
пряк участник в събитията, не е регистрирана в българско архивохранилище. Затова предло
жихме архива на този учен, член на Българската академия на науките, оставил след себе си 
изключително документално наследство. В резултат на проекта този ценен изворов материал е 
спасен от безвъзвратно загубване. Като дигитален продукт с разгърнати метаданни той е пред
назначен за изследователския и образователен процес, насочен към разкриване на сложния и 
динамичен исторически период в развитието на България, Балканите и Европа. 

От тази колекция са дигитализирани 3100 черно бели стари фотоси, карти и скици. По
стигнахме целта на проекта тези документи да бъдат сканирани и описани по стандартите на 
Британската библиотека. За членовете на екипа се обособиха стационарни работни места. На 
тях се създадоха и обработиха изображенията и листингите с метаданните. На едно от тези ра
ботни места се изгради база данни за около 6000 графични файла и съответните им метаданни, 
която работи като фонов процес. 

Като резултат всяко изображение е отделено и описано с прилежащите му метаданни 
като самостоятелен обект. Всички сканирани изображения се съхраняват на дисковете на ком
пютрите и се дублират на мрежовото външно дисково устройство (NAS). Изградената база 
данни ползва същото мрежово устройство за съхранение на информацията. Комуникациите 
между компютрите, NAS, скенерите и принтерите се осъществява основно през локална ком
пютърна мрежа, като са предвидени и преносими външни дискове и флашдрайв устройства.

Научният архив е научноинформационно звено на БАН. Неговият документален масив 
е с напълно свободен достъп. Правилникът за устройството и дейността му не разрешава из
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насянето на оригиналите извън помещенията за ползване. Създаването на дигитални копия 
дава възможност за работа с тях, което предпазва оригиналите от допълнително увреждане. 
Копираните документи изграждат своеобразен застрахователен фонд, а институцията има въз
можност да излъчва научна информация чрез различни форми на популяризиране на фонда – 
изложби, презентации и др. 

С дигитализирането на документалното наследство на полковник Петър Дървингов ин
формационният масив ще се приведе в известност. Всеки момент очакваме Британската биб
лиотека да даде свободен достъп до снимковия материал на своя сайт. Това в перспектива ще 
създаде условия за изграждане на научноинформационни мрежи между отделни архивохра
нилища. Резултатите от проекта ще се използват в различни научни области – политическа, 
военна и културна история и ще увеличат възможностите за бъдещи интердисциплинарни 
проуч вания.
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Представяне на научното наследство на семейство Валентина и 
Цеко Торбови чрез инструменти на дигиталната хуманитаристика 

Радостина Тодорова, Александра Трифонова 

Един от интересните и богати архивни фондове в сбирката на Университетския 
архив на Нов български университет е на семейния и творчески тандем проф. Цеко Торбов и 
Валентина ТопузоваТорбова. За щастие огромната част от документите, свързани с живота и 
дейността им, са събрани на едно място – в НБУ. За щастие – защото в българската архивна 
практика са известни множество случаи на разпокъсване на архиви, на съхраняване на части от 
един архив в различни институции, дори невинаги архивни. Семеен архивен фонд „Торбови“ 
е заведен и в Централния държавен архив на Република България, под №1454, а отделни доку
менти, отнасящи се до двамата видни наши преводачи, могат да се открият в различни лични и 
институционални фондове в териториалните и централните архивни дирекции. 

Живот и научно дело на проф. Цеко Торбов 
Роден е на 2/15 април 1899 г. в гр. Оряхово. Начално и средно образование завършва в 

родния си град и в Плевен. През 1919 г. се записва да следва право в Софийския университет, 
но остава там само за първия семестър. През 1920 г. заминава за Германия, където продължава 
обучението си за юрист първо в Берлинския, а покъсно и в Гьотингенския университет, който за
вършва през 1923 г. с докторат по право. Есента на същата година се завръща в България, където 
се занимава с юридическа, преводаческа и издателска дейност. Задочно, чрез писма, се запознава 
с известния немски философ Леонард Нелсон, който го кани да се присъедини към сътрудниците 
му. През 1925 г. това става факт – Торбов влиза в Нелсоновото общество в Гьотинген. Повторното 
му пребиваване в Германия е свързано с активно участие в дейността на основаната от Нелсон 
Философскополитическа академия, както и със системни занимания по философия. 

През 1929 г., след защитата на втория си докторат в Гьотингенския университет, този път 
по философия, Цеко Торбов се завръща в родината и се установява в София. Започва работа 
като учител – първоначално в Немското училище, малко покъсно в Италианската кралска 
гимназия, където остава до 1944 г. 1942 г. бележи официалното му влизане в университетска
та общност – тогава той е избран за частен доцент по обща теория и философия на правото 
в Софийския университет. Три години покъсно става редовен доцент, след това и професор. 
През учебната 1947 – 1948 г. е декан на Юридическия факултет на Софийския университет, а в 
периода 1950 – 1956 г. заема поста заместникдекан на същия факултет. През 1948 г. се оттегля 
от професорската си длъжност по философия и теория на правото и остава да води часовете 
по немски език в Юридическия факултет. Пенсионира се през 1963 г. От 1956 г. Цеко Торбов 
започва да превежда основните съчинения на И. Кант – труд, който ще приключи през 1980 г. 
с издаването на „Критика на способността за съждение“. За изключителните си преводачески 
постижения през 1970 г. той е удостоен с Хердеровата награда на Виенския университет. Уми
ра в София на 8 юни 1987 г.

История на архивния фонд 
През 2004 г. Валентина ТопузоваТорбова дарява на НБУ архива на проф. Цеко Торбов. 

След смъртта ѝ през 2008 г., племенникът ѝ Илия Русев предоставя и нейните документи. Зато
ва първоначално е сформиран личен фонд под №12 „Цеко Торбов“, но обемът на придобитите 
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документи, свързани с живота и дейността на Валентина ТопузоваТорбова, дава всички осно
вания той да бъде трансформиран в семеен фонд „Торбови“.

Колекцията е богата и всеки раздел от типовата класификационна схема на личен (в слу
чая – семеен) фонд е добре представен: присъстват биографични материали, документи от 
творческата, служебната и обществената дейност, обширна кореспонденция, изобразителни 
материали и документи на други лица, свързани по някакъв начин с фондообразувателите. Във 
фонда могат да се открият и множество документи, отнасящи се и до двамата (кореспонден
ция, бюлетини на Философскополитическата академия, програми от Кантови конгреси и др.). 
Архивът на семейство Торбови представлява интерес за специалисти в областта на филосо
фията, правото, историята, а също и за преводачи на научна литература.

Архивът на проф. Цеко Торбов 
Като поинтересни от биографичните материали на проф. Цеко Торбов могат да се по

сочат писаните от него спомените за ранните му години в Оряхово, фрагменти от дневникови 
бележки, както и безспорният акцент в този раздел – „Хердеровата награда“. Несъмнено най
важ ната част от архивното наследство на именития български философ на правото са ръкопи
сите на неговите трудове – авторски и преводи. Тук присъстват не само известните му публику
вани произведения – монографиите „Основният принцип на правото. Право и справедливост“ 
(1940; 1992), „Естествено право и философия на правото“ (1947; 1991), „История и теория на 
правото“ (1992), „Учение за държавата“ (1995), „Основи на философията на историята“ (1996), 
преводите на трите „Критики“ на И. Кант1 и на някои от поважните съчинения на Л. Нелсон2, 
„Спомените за Леонард Нелсон 1924 – 1929 г.“ (1996), статиите „Етичен реализъм и обществен 
живот (схващането за идеализма у Леонард Нелсон)“3, „Война и право“4, „Разум и политика“5 и 
много други, но и редица непубликувани и непознати или малко познати работи като статията 
„Достоевски като политик“, бележки за историята и културата на Китай, преводи на статии и 
лекции от Л. Нелсон и Х. Шмид и др. Трябва да споменем също и поетичните и драматургич
ните опити на Торбов – съхранени са значителен брой негови стихове, разкази, драмата „Бист
ра“, преводът на „Песента за корнет Рилке“ от Р. М. Рилке6 и др. 

Не помалко любопитен е разделът „Документи от обществената и служебната дейност“ 
в архива на Цеко Торбов – сред постъпилите материали се намират свидетелства за живото му 
участие в работата на основаната от неговия учител Л. Нелсон Философскополитическа ака
демия, за активната му общественопедагогическа дейност в Италианската гимназия в София 
(организирането на въздържателно дружество в училището, акцията срещу планирано про
веждане на корида с гостуващи тореадори през 1932 г. и др.). На границата между двата раз
дела – този и „Документи от творческа дейност“ – са изключително ценните по отношение на 
историята на научните организации у нас материали, свързани с дейността на Философскосо
циологическото дружество и Философския клуб. Съществен компонент от документалното 
наследство на „несломения кантианец“ (по израза на проф. Иван Славов7) е неговата корес
понденция – научна и лична, която вероятно ще разкрие съществени подробности за творче

1 Кант, И. Критика на чистия разум. Прев. Цеко Торбов. София: БАН, 1967; Кант, И. Критика на практи
ческия разум. Прев. Цеко Торбов. София: БАН, 1974; Кант, И. Критика на способността за съждение. Прев. Цеко 
Торбов. София: БАН, 1980.

2 Нелсон, Л. Етичен реализъм. Прев. Цеко Торбов. Оряхово, 1926; Нелсон, Л. Сократовият метод. Прев. Ц. 
Торбов. София, 1930; Нелсон, Л. Правото на животните. Прев. Цеко Торбов. София, 1935.

3 Публ. в: Просвета. 1937, II (10), 1245 – 1253.
4 Публ. в: Архив за правни науки. 1941, (5), 413 – 420.
5 Публ. в: Нов живот. 1939, V (15.10).
6 Публ. в: Свободна книга. 1994, V (1 – 3).
7 Славов, И. Цеко Торбов – несломеният кантианец. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1992.
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ските контакти на Торбов с редица големи имена от световната философска и правна мисъл. 
От особена ценност – както в биографичен план, така и в общественоисторически аспект – са 
илюстративните материали във фонда на Торбов (фотографии – негови и на близки и роднини, 
скици, рисунки, картички, вестници и др.). Сред архивното наследство и на двамата фондо
образуватели има и множество документи на други лица, свързани по някакъв начин с тях – 
това са предимно научни трудове (студии, статии, доклади, съобщения, като повечето от тях са 
с посвещение от авторите), поетични произведения и др. 

Жизнен и творчески път на Валентина Топузова-Торбова 
Родена е в гр. Кюстендил на 18 май 1918 г. Средно образование получава в София, в 

Италианската кралска гимназия, където немски език ѝ преподава Ц. Торбов. Продължава об
разованието си в Софийския университет и през 1945 г. завършва немска филология (втора 
специалност – италианска филология, трета – философия, незавършена). От 1945 до 1964 г. е 
редовна гимназиална учителка по немски език в София – първо в Търговската гимназия, след 
това в 34то училище. Същевременно е хоноруван преподавател по италиански език в Държав
ната политехника (1950 – 1954) и Българската държавна консерватория (1968 – 1973) в София. 
От 1956 г. се занимава системно с преводаческа дейност. 

Работи заедно с проф. Ц. Торбов (с когото сключва брак през 1962 г.) главно върху пре
води на произведения от немската класическа философия. Сред позначимите ѝ преводи се 
нареждат: „Пролегомени към всяка бъдеща метафизика, която ще може да се представи като 
наука“ (1969), „Основи на метафизиката на нравите“ (1974) и „Антропология от прагматично 
гледище“ (1992) от Им. Кант, Фр. Шилер – „Естетика“ (1981), „Върху трагическото изкуство“ 
и „Върху възвишеното“ (1983).8 През 1982 г. е наградена от Съюза на преводачите в България 
за превода на „Естетика“ на Фр. Шилер. През 1991 г. се създава Българско Кантово общество, 
на което тя става почетен председател. Талантливата наша преводачка умира в София на 30 
юли 2008 г.

Архивът на Валентина Топузова-Торбова 
Между биографичните документи на Валентина Топузова се намират нейни дневници, 

важен извор както за допълването на биографията на проф. Торбов, така и за историята на 
превода на „Критиката на чистия разум“. В този раздел се нареждат дипломи, награди, поздра
вителни адреси и др. 

Във втората част на фонда – документите на Валентина ТопузоваТорбова – също се от
криват разнообразни „доказателства“ за творческата ѝ дейност: от найранните преводи и уче
ническите статии в „Просветно единство“, „Ученически подем“, „Училищен преглед“, „Лите
ратурен глас“ и др. до преводите на Шилер9 и Кант10, с които утвърждава самостоятелния си 
принос като преводач.

Към документите от служебната дейност на Валентина Топузова се отнасят докладите ѝ 
на тясно педагогическа тематика, експертни мнения за състоянието на образованието по чужди 
езици, поспециално по немски език, в горния курс на общообразователните училища, както и 
рецензии на учебни помагала по немски език.

8 Публ. в: Шилер, Ф. Избрани творби: поезия; драми; статии. София: Народна култура, 1983.
9 Шилер, Ф. Естетика. Прев. В. Топузова. София: Наука и изкуство, 1981.
10 Кант, И. Пролегомени към всяка бъдеща метафизика, която ще може да се представи като наука. Прев. В. 

Топузова. София: Наука и изкуство, 1969; Кант, И. Основи на метафизиката на нравите. Прев. В. Топузова. София: 
Наука и изкуство, 1974; Кант, И. Антропология от прагматично гледище. Прев. В. ТопузоваТорбова. София: УИ 
„Св. Климент Охридски“, 1992.
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Значителен е обемът на кореспонденцията в архива на Валентина Топузова – голяма част 
от разменените писма от личен или научен характер са на немски език. Илюстративните и 
печатните материали (снимки, картички, рекламни издания и др.), макар и в доста помалко 
количество, отколкото при проф. Торбов, допринасят съществено за изграждане на цялостна 
представа за жизнения и творчески тандем Торбови.

Лична библиотека на проф. Цеко Торбов 
Дарената заедно с архива лична библиотека на проф. Цеко Торбов е ситуирана в библио

теката. Колекцията наброява около 280 екземпляра и включва книги, брошури, отпечатъци и 
незначителен брой списания. Документите са на няколко езика – български, руски, немски, 
италиански и френски, като найголям брой са тези, написани на немски. В библиотеката са 
очертани двете основни области на научен интерес – философия и право.

Голямо е разнообразието от трудове по обща история на философията, антична филосо
фия – Платон, Аристотел, Тацит и др., история на немската философия, история на италиан
ската философия; философски трудове, изследващи гностицизма, теокрацията, метафизиката, 
европейската реформация, както и основни понятия като морал, етика, воля, свобода; трудове, 
посветени на философското наследство на известните немски мислители – Кант, Хайне, Хегел, 
Шилер, Фихте и др.; биографични трудове, предимно посветени на известния изследовател, 
математик и мислител Леонард Нелсон; трудове по право – правна философия и юриспруден
ция, доктрината за естественото право и др. 

Представителна част от колекцията е на разположение на потребителите в читалня 
„Проф. Иванка Апостолова, д. н.“, където се намират и други сбирки на изтъкнати български 
и чуждестранни учени, дарени на университета. Останалата част от колекцията се съхранява в 
хранилища и също се ползва с поръчка в читалнята на библиотеката.

Дигитална хуманитаристика 
Развитието на науката постоянно прекроява граничните линии между хуманитарните и 

социалните науки, изкуствата, приложните и естествените науки. Освен засилването на тен
денцията за интердисциплинарност в изследванията днес се наблюдава и стремеж към разши
ряване на аудиторията от ползватели на тези изследвания и постигане на значително социално 
въздействие. Това става възможно чрез прилагане на съвременни методи от сферата на инфор
мационните и комуникационните технологии. Съществуват множество определения за този 
феномен в литературата, например:

 според Кейси Наш: Методология за усъвършенстване на научните изследвания, как-
то и средство за публикуване на изследвания и ангажиране на учените и обществе-
ността.11

 според Силвия Стоянова: Дигиталната хуманитаристика е надграждаща дисципли-
на за хуманитарните учени и преподаватели, които възприемат цифровите техно-
логии като среда за съхранение, организация, възпроизводство и разпространение на 
техните изследвания, както и като платформа за тяхното преподаване, с цел да се 
даде възможност за по-качествена оценка на информацията, която е в основата на 
хуманитарните изследвания.12

 според Анна Капрарелли: Нов съвместен и социален начин за анализ, изследване, 
проуч ване и представяне на нови изследователски теми, свързани с хуманитарните 

11 What Is Digital Humanities?. [онлайн]. Достъпно на: https://whatisdigitalhumanities.com/
12 Пак там.
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науки, чрез използването на компютърни и цифрови технологии, на интернет и раз-
лични налични интернет приложения..13

Тези избрани определения напълно описват възможностите за изследователите, които 
създава дигиталната хуманитаристика. Именно тези подходи успешно се прилагат при пред
ставяне на културно, научно и документално наследство.

Концепция за представяне на научното и документалното наследство на 
семейство Торбови 
Досега редица са проведените инициативи. На първо място може да се посочи включва

нето на известна част фотографии, на които е увековечен образът на проф. Цеко Торбов в раз
лични ситуации, в проекта Европеана (2012 г.). През 2014 г. 115годишнината от рождението 
му е отбелязана с документална изложба, а година покъсно аудитория 212 в НБУ, наименувана 
в негова чест, е обзаведена с постоянна документална експозиция. Пак през 2014 г. непубли
куваната статия на професора „Достоевски като политик“ е отпечатана в алманаха на Бъл
гарското общество „Достоевски“14, а в списание „Философски алтернативи“ са обнародвани 
размисли на Леонард Нелсон в превод на Валентина ТопузоваТорбова.15

През ноември 2017 г. в НБУ е проведена кръгла маса, посветена на 50годишнината от 
излизането на българския превод на Кантовата „Критика на чистия разум“ (дело на проф. Тор
бов), а през май 2018 г., отново в НБУ, се състоя срещаразговор по повод 100годишнината от 
рождението на Валентина ТопузоваТорбова. През следващата 2019 г., когато се изпълват 120 
години от рождението на проф. Цеко Торбов, департамент „Право“ предвижда провеждане на 
голяма юбилейна конференция, а също и евентуално преиздаване на част от статиите и сту
диите на професора, разглеждащи различни въпроси в областта на философията, социологията 
и общата теория на правото. 

След анализ на притежанията и дейностите за популяризиране на научното и докумен
тално наследство от университетския архив и библиотеката, които са звена в структурата на 
Центъра за книгата на НБУ, и възможността за тясно сътрудничество с департамент „Право“, 
възникна идеята за създаване на специален сайт, който да въплъщава съвременните достиже
ния на концепцията за дигитална хуманитаристика. 

Чрез него, благодарение на съвременни технологични решения, се постига обединено 
представяне на документалното и научно наследство на семейство Торбови, както и на всички 
инициативи за неговото популяризиране. Сайтът ще представлява нова по функционалност 
информационна и документална база, която ще служи за основа на бъдещи изследвания в об
ластта на философията, правото, лингвистиката и др.

Концепцията за новата платформа включва няколко тематично обособени секции. Ес
тествено е на първо място в сайта да бъде поставен разделът „Биографии“. Както и погоре бе 
описано, биографиите на Цеко и Валентина Торбови са изключително интересни. Публикува
нето им под формата на текст и хипертекст в сайта създава възможност за нелинейно четене 
и допринася за засилване на научния интерес и насърчаване на изследванията върху техния 
жизнен път. Всеки новоразкрит факт от техния живот ще обогатява перманентно тяхната био
графия в сайта. 

Следващата секция „Библиографии“ ще представя поотделно научното им наследство. 
Библиографиите ще бъдат представени интерактивно. Където е възможно, ще бъдат създадени 

13 Пак там.
14 Трифонова, А. Из личния архив на проф. др Цеко Торбов – един малко известен негов труд за Достоев

ски. В: Достоевски: мисъл и образ. София: Изток – Запад, 2014, с. 289 – 317.
15 Трифонова, А. Размисли на Леонард Нелсон за етичното и религиозното светоразбиране в превод на Ва

лентина ТопузоваТорбова. Философски алтернативи. 2016, 25(4), 134 – 153.
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връзки към обединения каталог на Националната академична библиотечноинформационна 
система (НАБИС), а други от публикациите (предимно статии) ще бъдат придружени с ди
гитални факсимилета от първата им страница. Тази секция ще позволява както линейно за
познаване с научното наследство на семейството, така и търсене чрез вградената в браузера 
функционалност, което максимално ще улесни всички потребители на сайта.

Една от найважните секции е следващата, а именно „Научни изследвания и отзиви за 
научното дело на сем. Торбови“. В нея ще съществуват три подраздела, и поточно изследвания 
върху делото на проф. Цеко Торбов, отделно за Валентина ТопузоваТорбова и в последния 
подраздел – такива, посветени и на двамата. Информацията ще бъде под формата отново на 
интерактивна библиография. Отново където е възможно ще бъдат създадени връзки към обе
динения каталог на НАБИС, а при публикациите със свободен достъп, ще e налично пълнотек
стовото съдържание. Библиографската информация тук ще се допълва периодично при устано
вяване на нови публикации и отзиви за живота и делото на проф. Цеко Торбов и съпругата му. 
Функционалността за ползване е същата, като описаната в предходната секция.

В отделен раздел ще бъде ситуирано електронното представяне на конференцията, която 
департамент „Право“ ще организира през 2019 г. Всички участници ще имат възможност да 
използват вече създадения сайт и публикуваните материали в него при своите научни търсе
ния, посветени на делото на семейство Торбови. Отново в тази секция ще бъдат публикувани 
програмата на конференцията и резюмета на докладите. Библиографската информация за док
ладите и за целия сборник, който ще бъде публикуван след конференцията, ще бъде добавена 
в секцията „Научни изследвания и отзиви за научното дело на сем. Торбови“.

Следващата съществена част от новата уеб платформа е „Семеен архивен фонд“. В него 
ще бъде публикуван пълен инвентарен опис на семейния архивен фонд „Торбови“, който ще 
предостави възможност за качествено нова информация и възможност за нови научни изслед
вания, базирани върху проучването на личните архиви. В тази секция ще бъдат публикувани и 
анотирани дигитални копия на поважни документи. В отделна секция ще се представи „Лична 
библиотека „Проф. Цеко Торбов“, като отново се използва методът на публикуването на нейна 
интерактивна библиография. Тук обаче връзките ще водят към записите на отделните издания 
в библиотечния каталог на НБУ. Тази секция ще позволява както линейно запознаване с биб
лиотеката, подредена тематично, така и търсене чрез вградената в браузера функционалност, с 
което максимално ще се улеснят всички потребители на сайта.

Секция „Фотоалбум“ ще запознава потребителите с визуалния архив на семейството. Тук 
ще бъдат публикувани множество дигитализирани фотографии, придружени с анотации. Те 
ще могат да послужат за илюстриране на бъдещите научни публикации, посветени на семей
ството, но не само. При разчитането им е установено присъствието на множество други лица, 
свързани с българската наука и култура. По този начин публикуването на тези изображения 
ще окаже влияние изобщо върху изследвания за личности в българската правна и философска 
наука, и лингвистиката.

Съществено място в сайта ще заемат две образователни игри, насочени към млади изсле
дователи и студенти. И двете игри са базирани на съществуващо приложение – галериен модул 
с възможност за публикуване на изображения и събиране на коментари за тях чрез популярни
те социални медии. Първата игра се нарича „Преведи кореспонденцията на проф. Торбов“. Тук 
всеки месец ще се публикува по едно писмо от или до професора. Всеки, владеещ съответния 
език, може да предложи вариант на превод. След приключване на месеца преводачът, чийто 
превод е приет, ще бъде оповестяван в секция „Новини“. При втората игра ще бъде публику
вана снимка, около която съществуват редица неизвестни факти. Тук се повтаря принципът на 
споделено знание, тъй като всеки с достъп до интернет може да направи обосновано предполо
жение за имена на лица, местоположение в градове, улици и др. Всеки месец потребителите на 
сайта, които за допринесли са дешифрирането на дадено изображение, ще бъдат оповестявани.
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В новата уеб платформа, в раздел „Търсене“, във всички разчетени писма, лични доку
менти и ръкописи ще може едновременно да се провежда търсене. Тук ще се използва същест
вуваща функционалност на интегрираната библиотечноинформационна система EosWeb за 
провеждане на пълнотекстово търсене в корпуса от разчетени документи, които ще бъдат при
качени в pdf формат към записите на архивните единици. На тази страница ще бъде публику
вана помощна информация за синтаксиса, който да дефинира правилно търсенето в системата, 
както и информация за масива от разчетени документи. Тази функция ще улесни изключително 
изследователите, които проучват например какво е написал проф. Торбов по конкретна тема, за 
конкретно лице или друга ключова дума.

Последната секция, но не по важност, е „Новини“. Текущо кураторът на платформата 
ще отразява всички новости в сайта, като информация за нови изследвания, изяснени факти, 
нови снимки и всичко, което представлява интерес за учените и изследователите. Тук ще бъ
дат обявявани и потребителите на сайта, допринесли за разчитането на конкретни документи, 
победители в игри и др.

Заключение 
Чрез уеб платформата, посветена на сем. Торбови, се създава нов фундамент за научни 

изследвания. Тук текстът съжителства заедно с хипертекст, пълнотекстова база данни с мул
тимедийно съдържание, генерират се новини, отразява се конференция и др. Използваните 
методи и различни приложения за уеб среда са в основата както на модерното обучение, така 
и на съвременното научно изследване и разпространение на знанието. Сайтът ще създаде ус
ловия за практическа работа и изучаване въз основа на качествено новите дигитални ресурси, 
интегрирани в него. В своята конкретика, платформата ще популяризира документалното и 
научно наследство на сем. Торбови, но заедно с това ще допринесе и за развитието на прак
тики в национален мащаб, които подобряват качеството и увеличават видимостта на научните 
изследвания и тяхното отражение върху социалния и културен живот в обществото.
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Дигиталната библиотека на Аграрен университет – Пловдив 

Петя Георгиева 

Целта на настоящия доклад е да представи стартиралия проект на Библиотеката 
на Аграрния университет – Пловдив за дигитализация на ценните издания в областта на аграр
ните науки, съхранявани в нея. Реализирането на проекта е възможно чрез успешно сътрудни
чество с Регионален археологически музей – Пловдив, който осигуряват техника за сканира
не на изданията, а за модул се използва този, разработен от фирма „РСТМ“, обслужваща от 
1994 г. университетската библиотека.

Библиотеката на Аграрния университет е първата библиотека в Пловдив, която стартира 
изграждането на Дигитална библиотека, която ще се включи и в онлайн платформата Европеа
на. Освен това, доказването на успешно коопериране с други културни институции е пример за 
добри практики в реализирането на проекти и изграждането на междуинституционални мрежи 
за сътрудничество и обмен. 

Университетската библиотека – създаване, развитие, колекции и 
предпоставки за изграждане на Дигитална библиотека 
Създаване и развитие 
Библиотеката на Аграрен университет – Пловдив е една от найбогатите специализирани 

селскостопански библиотеки в България. Създадена е през 1945 г. когато е основан и Аграр
ният университет в Пловдив. Библиотеката е юридически член на БИК, колективен член на 
ББИА, член на ФНАБИС, от 2017 г. е включена в Международния Стандартен идентификатор 
за библиотеки – International Standard Identifier for Libraries (ISIL). 

Библиотеката на Аграрния университет още през 1978 г. въвежда автоматизирана ин
формационна система за библиографски справки, а от 1986 г. започва автоматизирането на 
библиотечните процеси. Това я прави една от малкото университетски библиотеки на ХХ век, 
въвеждаща отрано информационнокомуникационните технологии в своите процеси. 

През лятото на 2017 г. благодарение на ръководството на АУ – Пловдив, се извърши пъл
но обновяване на фоайето, регистратурата и Студентска читалня. Вследствие на извършения 
ремонт, посещаемостта се увеличи с близо 30%, като голяма част от студентите дори прекарват 
свободното си време в библиотеката.

Библиотечни колекции 
В съответствие с академичния профил на университета се разработват библиотечните 

колекции. Притежава фонд от 197 000 научни издания в областта на аграрните науки (агроном
ство, лозароградинарство, растителна защита и икономика). Това са библиотечни документи 
във вид на:

 Книги – включва монографии, сборници, доклади от научни конференции и симпо
зиуми, учебници и учебни помагала с научен и научнопопулярен характер. Характе
ризира се с езиково разнообразие, включващо издания на български, английски, френ
ски, немски, испански, италиански, руски, латински и други езици.

 Периодични издания – състои се от български и чуждестранни списания, вестници, 
годишници.
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 Справочни издания – обхваща общи и специални енциклопедии, терминологични реч
ници и справочници в различни области на знанието, езикови, двуезични и многоезич
ни речници, наръчници и други издания със справочен характер.

 Дипломни работи и дисертации – събира и съхранява защитени дипломни работи по 
образователноквалификационните степени „Бакалавър“ и „Магистър“, както и дисер
тации за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“.

 Университетски издания – включва всички издания на университета.
 Персонални колекции – състои се от издания, дарени от видни учени в областта на аг

рарните науки, някои от които са преподаватели от АУ – Пловдив. Те са дарени лично 
от тях или техни наследници на университета.

 Редки и ценни издания – включва документи с ограничен тираж, стари книги и перио
дика от 1878 – 1944, книги на редки езици в областта на аграрните науки.

 Електронни ресурси – годишен абонамент на специализирани бази данни и електрон
ни научни международни списания.

НАУЧНА ОБЛАСТ
Агрономство Лозароградинарство Растителна защита Икономика

Физиология на растенията и 
биохимия

Градинарство Ентомология Аграрна икономика

Ботаника и агрометеорология Лозарство Фитопатология Аграрен туризъм
Генетика и селекция Овощарство Екология

Земеделие и хербология Аграрна механизация Агроекология
Животновъдни науки Мелиорации Микробиология

Растениевъдство Обща химия
Агрохимия и почвознание

В библиотеката се извършва проследяване и анализ на цитирания чрез инструментите 
Scopus и Web of Science. През 2016 г. по инициатива на библиотеката е подписан договор, с 
който Аграрен университет – Пловдив става пълноправен член на международното независи
мо сдружение на издателите на академичните и професионални издания – Crossref. По този на
чин статиите на списание „Аграрни науки“ ще присъстват в международната информационна 
банка и системата за цитиране и рефериране, като всяка статия получава дигитален идентифи
кационен код (DOI номер).

От 2017 г. Аграрният университет има годишен абонамент за неограничените възмож
ности на програма Grammarly – проверка на правопис, пунктуация, стил на научните текстове 
на английски език и алгоритъм за детекция на плагиатство.

Предпоставки за изграждане на Дигитална библиотека 
От 1994 г. Библиотеката на Аграрен университет е един от първите клиенти на фирма 

„РСТМ“ и използва модулите на програмния продукт „Автоматизирана Библиотека“: Книги, 
Периодика, Статии, Некнижни носители, Дисертации, Библиографии, Сканиране, Информа
ционно обслужване, Заемна служба, Обмен данни. МЗ, Класификатори, Сервизни функции, 
Администриране, Информационен бюлетин „Нови книги“. Нова услуга, която въвежда библи
отеката от 2017 г., е функцията „Моята библиотека“ – запазване, поръчване, презаписване на 
книги онлайн.

Изданията до 1986 г. се търсят в традиционния каталог, а всички библиотечни документи 
след тази година са включени в електронния каталог. Това се явява една от предпоставките да 
се стартира проектът за дигитализация на стари книги. Друга важна предпоставка е тази, че 
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библиотеката е една от найстарите селскостопански библиотеки и притежава ценни издания в 
областта на аграрните науки. 

Проект Дигитална библиотека 
Идеята за дигитализация на ценни и редки издания идва още през 2017 г., когато по време 

на ремонтните дейности на библиотеката се установява наличието на изключително богати ко
лекции, за чието съществуване, и то само отчасти, знаят единствено библиотечните специалисти. 
До ден днешен те остават непознати за академичната общност на Аграрния университет. Има два 
начина, по които старите агрономически издания попадат в библиотеката. Единият ни отвежда 
към историята на висшето агрономическо образование в България и създаването му в Пловдив.

През 1921 г. в София се открива Агрономически факултет към Софийски университет. С 
указ на регентски съвет от 4 август 1945 г. в Пловдив се разкрива университет с два факултета – 
медицински и агрономолесовъден, а през 1950 г. се създава Висш селскостопански институт 
„Васил Коларов“. В новосъздадения институт се обособяват три факултета – агрономически, 
технологически и лозароградинарски, с добре окомплектовани катедри, лаборатории и помощ
ни звена – учебноопитни бази и библиотека. Тогава именно книгите от Агрономическия факул
тет в София се прехвърлят в Пловдив и оттам в обособения ВСИ (от 2001 г. с Решение на 38то 
Народно събрание на Република България институтът е преобразуван в Аграрен университет).

Вторият начин за придобиване на ценните издания е чрез дарените персонални колекции 
от видни агрономически учени както от Аграрния университет, така и от други учебни заве
дения. Това са проф. Димитър Атанасов, доц. Георги Стойчев, доц. Лилия Маджирова, проф. 
Иван Чиликов, Русин Филипов, проф. Георги Канарев, проф. Кръстю Кръстев, проф. Иван 
Ковачев, проф. Иван Дечев, проф. Георги Койнов, проф. Георги Стайков, проф. Марин Дири
манов, проф. Георги Сенгалевич, проф. Тодор Матев, проф. Илия Чешмеджиев, доц. Мария 
Дойкова, проф. Стойчо Каров. 

Известният български писател, Димитър Димов, е също и ветеринарен лекар, професор 
по анатомия на гръбначните животни. От 1946 г. е доцент в Агрономическия факултет в Плов
див и докато живее в общежитията на института написва романа си „Тютюн“, издаден през 
1951 г. Библиотеката получава първото издание на романа като дарение.

Голяма част от откритите стари издания отговарят на критериите за обособяването им 
като редки и ценни издания в областта на аграрните науки, с което се различават от останалия 
книжен фонд в библиотеката:

 Отдалеченост на времето на тяхното издаване: XVIII – XIX век (Bauegem, Petrus J. 
Prijsverhandeling over de Ontaarding der Aardappelen. Dordrecht, MDCCLXXXII, 1782).

 Форма и размер на книгата: 10 – 17 см (Доспевски, С. Нарочна книга на земеделеца и 
скотовъдеца за 1919 г. София, 1919, 14 см; Горанов, Георги. Заразителните болести по 
птиците и тяхното лекуване. София, 16 см).

 Принадлежащи към специална селскостопанска поредица: (Популярна земеделска 
библиотека „Селско стопанство“).

 Отпечатъци от специализирани селскостопански издания (Атанасов, Д., Хр. Ковачев
ски. Нови паразитни гъби в България. Отпечатък от „Известия на Българското Ботани
ческо дружество, III, 1929).

 Библиофилски издания: издания с автографи, с екслибриси, с посвещения: Шкипьрне
ва, Ц. Катихизисъ за земляделието или Първоначално изучаванiе на Земляделiето 
за в училищата и за секиго, извлечено изъ найновыте ръководства. Цариград, 1874 
(с автограф); Чолаков, Жеко. Резултати от подобрителната работа с меката пшеница. 
Садово, 1942 (с посвещение).

 Книги с готически шрифт.
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 Книги с особено голямо значение от персоналните колекции на библиотеката (книги 
от фонда на проф. Димитър Атанасов – фитопатолог – първи доцент и преподавател в 
Агрономическия факултет на СУ; Петров, Ал. Принос за проучване коневъдството в 
България – Кабиюк. София: Държ. печ., 1927).

Стартиране на проекта 
Достъпът до ценното книжно наследство на Библиотеката на АУ е възможно чрез не

говото правилно популяризиране, а именно, чрез дигитализацията му и представянето му в 
интернет пространството. Новите информационни технологии освен всичко предоставят най
доб рите решения и за съхранението на тези издания. 

Като начало се разработи програма и план, които описват идеята, целта, средствата (из
бор на модул, техника), етапите и резултатите. 

Всички те са одобрени от Научноизследователския център на Аграрния университет и 
след решение на Академичния съвет се финансират дейностите по реализирането на Дигитал
ната библиотека като вътрешен проект на университета. 

1. Осигуряване на техника 
Във връзка с процесите по дигитализация се сключи споразумение за сътрудничество за 

една година между Аграрен университет и Регионален археологически музей Пловдив, който 
предоставя Book scener A3 Copibook Cobalt, нужен за сканирането на книгите. От своя страна, 
Университетската библиотека осигурява актуална информация до онлайн ресурсите си по або
намент, както и дарява литература по история и археология.

На 22 март 2018 г. проектът стартира с обучение по сканиране на библиотечните доку
менти и работа с техниката, което се проведе в библиотеката на Регионалния археологически 
музей – Пловдив. Това сътрудничество е пример за успешно междуинституционално парт
ньорство и обмен. То доказва, че това е правилният начин в нашето съвремие за реализирането 
на инициативи от национален и глобален характер. 

2. Осигуряване на програмен продукт 
За описване на библиотечните документи и сканираните им обекти се избра модулът 

„Европеана – Дигитална библиотека“ от програмния продукт „Автоматизирана библиотека“ 
на фирма „РСТМ“, която обслужва библиотеката. Чрез него дигиталните колекции ще могат 
да се показват в интернет през уеб сайта на Аграрния университет – Пловдив. Също така те 
ще бъдат видими и в европейската интернет платформа Европеана – найголямата дигитална 
библиотека, музей и културен архив.

Модулът се състои от две части: първата използва операционна система Windows и стан
дартен IIS – сървър, който показва съдържанието в уеб. Втората част конвертира данните от AB 
в Dublin Core, използван досега от Европеана, като предстои да се разработят в новия формат 
EDM.

3. Създаване на дигитални колекции 
В Дигиталната библиотека ще се включат стари издания във вид на книги и периодика, 

както и отпечатъци, отговарящи на критериите за обособяването им като редки и ценни, посо
чени погоре. 

Като първи етап от проекта се започна със сканирането и извеждането на книги на бъл
гарски език от 1879 до 1944 г. Те са разпределени в 7 колекции, засягащи найобщо областите 
на аграрните науки: Аграрна наука – общо земеделие, агрометеорология, годишници, наръчни
ци, указания; Агротехника; Животновъдство; Земеделска техника; Лозарство и Градинарство; 
Растениевъдство; Растителна защита.
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Като следващ етап ще бъдат включени и периодичните издания на български език за пе
риода 1879 – 1944. Найценното от тях е в. Орало – орган на Българското земеделско дружество 
от 1895 г. През 2019 г. се планира да се продължи проектът със сканиране вече на изданията на 
чужди езици, които представляват рядкост в областта на аграрните науки.

4. Резултати 
За два месеца от стартирането на проекта на 22 март 2018 г. са сканирани, обработени 

и включени в Дигиталната библиотека близо 300 библиотечни документа във вид на книги и 
отпечатъци. Те са достъпни чрез уеб страницата на Аграрния университет през библиотеката 
се отваря Дигитална библиотека – фонд „Книги“. 

Подредени са по съдържание и по седемте колекции, позволява отваряне на пълен текст 
и включва индекси по автор, по заглавие, по предметни рубрики и по ключови думи. Друга 
възможност за търсене в Дигиталната библиотека е чрез електронния каталог на библиотеката, 
който също е достъпен през уеб страницата на университета.

При вписване на „дигитална библиотека“ ще се покажат всички въведени документи до 
момента на търсенето и под всяко заглавие има пълен текст и дигитално копие. Ако се кликне 
върху „дигитално копие“ ще се отворят библиографските данни на съответното издание и пъл
ният текст, като отпраща и автоматично към Дигиталната библиотека. 

Какво предстои и очаквания 
Това, което предстои е да се сканират периодичните издания на български език за пе

риода 1879 – 1944 и да се сканират и обработят всички редки агрономически издания на чужди 
езици от XVIII до XIX век. По този начин дигиталната колекция ще бъде пълна и достъпна за 
потребителите на Университетската библиотека.

Поетапно тези издания ще бъдат включени в европейската платформа Европеана чрез 
програмния продукт на фирма „РСТМ“. Очакванията ни са свързани пряко и с поставените 
цели – правилно съхранение, опазване и популяризиране на редките и ценни издания на Биб
лиотеката на Аграрния университет – Пловдив. 

Като първа университетска библиотека от Пловдив, създаваща дигитална колекция от 
редки издания, се надяваме това да послужи като подходяща база за изграждане в бъдеще на 
своден каталог на книжното богатство на университетските библиотеки от Пловдивска област 
и по този начин то да бъде популяризирано и достъпно в интернет пространството. 
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Инициативата #VlogOn – разкажи ми за забележителностите в 
твоя град 

Силвия Врачовска 

Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца е място, в което традицията сре
ща модерното мислене. Основната ни цел е под формата на предизвикателства непрекъснато 
да провокираме децата, подрастващите, тийнейджърите и младите хора към търсене на знания, 
конструктивно и креативно мислене, създаване на диалог между институцията и младите хора 
и разбиване на стереотипа, че библиотеката е само хранилище за книги. 

В днешния динамичен свят социалните мрежи и сайтовете за видео споделяне са основ
ното средство за комуникация и забавление сред децата и младите хора. Всеки от тях може да 
достигне до милиони хора директно от своя дом – стига да знае с какво да спечели аудиторията 
и как да остане в безопасност. 

Водени от идеята да превърнем децата в творци на живота си, да развием креативния 
потенциал на подрастващите и тийнейджърите, както и да им дадем основа за медийна грамот
ност в дигиталния свят, създадохме обучението #VlogOn „Разкажи ми за забележителностите 
в твоя град“. Екипът на библиотеката успя да провокира децата на възраст от 10 до 16 години.

Пилотното издание на курса стартира с 20 тийнейджъри, които в продължение на три 
месеца усвоиха тънкостите за създаване на влог и заснемане на видео. По време на обучението 
децата получиха ценни познания в четири аспекта:

 безопасен интернет – правила за сигурност и безопасност в Глобалната мрежа, въпро
си свързани с авторско право;

 технически – мобилни приложения за водене на влог, създаване на профил в Gmail и 
канал в YouTube, основните части на влога, спецификата на техниката, необходима за 
заснемане на клип, програми за монтиране;

 краеведски – краеведски разходки и работа на терен, където участниците проучваха и 
опознаваха природните, културните и историческите забележителности в региона; 

 комуникационни – поведение пред камера и как да спечелим вниманието на аудито
рията.

Възможността младият човек да се изяви публично въздейства изключително положител
но върху неговото емоционално и интелектуално развитие. В същото време използването на 
интернет за творческа изява рязко намалява опасностите, с които децата се сблъскват онлайн. 

За ментор на начинаещите видеоблогъри превклякохме Симеон Керемедчиев – Симби 
(видеоканал „Часът на Симби“), които им даде съвети как да направят канала си успешен, как 
да развиват творческия си потенциал, как да публикуват достоверно съдържание и да избяг
ват капаните, които крие интернет общуването. Срещата с него бе и специалната изненада за 
участ ниците. Освен онлайн, популярният влогър прие поканата ни да гостува заедно с малките 
си последователи в честването по случай Международния ден на младежта – 12 август, което 
се проведе в найголемия парк във Враца. 

В резултат от обучението участниците създадоха и първите си авторски влогове, в кои
то разказваха предимно за местата, превърнали се в символи на Враца – проходът Вратцата, 
кулата на Мешчиите, Комплекс Вестителят (Хижата), паметникът на Христо Ботев, етнограф
сковъзрожденски комплекс „Св. Софроний Врачански“.1 Идеята на екипа на библиотеката е 
вече обучените деца да продължат да творят по теми, свързани с насърчаване на четенето сред 
подрастващите и младежите.

1 Всички клипове са качени в YouTube канала на Регионална библиотека „Христо Ботев“. Достъпно на: 
https://www.youtube.com/channel/UCuTQMFRC9DCrVbwVOuvWQPA
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ЗАКРИЛА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО – СТРАТЕГИИ, 
ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ, СТАНДАРТИ. РАЗРАБОТВАНЕ, 
РАЗВИТИЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА РЕСУРСИ И ПРОДУКТИ 

Партньорства на РБ „Априлов – Палаузов“ – Габрово в областта 
на книжовното културно-историческо наследство 

Савина Цонева, Росен Йосифов 

Настоящото изложение популяризира успешни партньорства на РБ „Априлов –
Палаузов“ в областта на опазването и представянето на писменото културноисторическо на
следство на област Габрово – дългогодишното сътрудничество с Община Габрово, Регионален 
исторически музей, Държавен архив и др. институции при създаването на Интерактивен музей 
на индустрията, подготвянето и отпечатването на различни издания, успешно изпълнение на 
проекти и др.

В изпълнение на „Интегриран проект за развитие на културноисторическия туристиче
ски продукт и свързаната с него инфраструктура“, осъществяван с финансовата подкрепа на 
Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие 
2007 – 2013 г.“, попадаща в обхвата на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма“, 
операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура“, 
в периода 2013 – 2014 беше създаден Интерактивен музей на индустрията в Габрово. Същият 
беше официално открит на 21 март 2014 г. В периода август – ноември 2013 г. пред екип от 
специалисти Красимира Чолакова, Добромир Търновски и Росен Йосифов (РИМ – Габрово), 
Катя Гечева и Иван Постомпиров (ДА – Габрово) и Савина Цонева (РБ „Априлов – Палаузов“ – 
Габрово), стоеше задача да създадат съдържателната част на предвижданата интерактивна екс
позиция. 

За реализиране на експозицията от ДА – Габрово бяха получени 275 бр. изображения – 
сканирани снимки и документи, от РБ „Априлов – Палаузов“ – 321 заснети изображения от пе
риодични издания, а от РИМ над 600 сканирани снимки и документи, както и културни ценнос
ти. Бяха проучени по отношение на съдържателната информация и илюстративния материал 
всички периодични издания, излизали в Габрово от началото на местния печат до съвременна
та епоха. Основният акцент тук бяха местните вестници, многотиражките (заводските вестни
ци) и единичните листове. Между тях може да посочим довоенните „Борба“ (1908 – 1933), 
„Балкански ек“ (1942 – 1944), „Възход“ (1936 – 1944), особено „Габровска промишленост“, 
орган на Съюза на габровските промишленици (1933 – 1935), „Габровски глас“ (1909 – 1910), 
„Габровски ек“ (1937 – 1938), „Занаятчийска трибуна“ (1934 – 1934), „Кожарообущар“ (1909 – 
1923), „Първи български кожарски вестник“ (1928 – 1937), „Родолюбец“ (1922 – 1932), „Тър
говска дума“ (1928 – 1932), както и Юбилеен илюстрован брой „ГАБРОВО“, посветен на деня 
на печата в Габрово (16 май 1939). 

Ценен източник беше и „Известия на габровската народна библиотека „Априлов – Палау
зов“ (1924 – 1945). След 1944 г. „Балканско знаме“, което излиза и под заглавие „Стаханов
ски глас“, а от 1991 г. като „Габрово днес“. Заводските вестници: „Болшевик“ (1962 – 1990); 
„Кожарски зов“ – ДКЗ „Д. Благоев“ (1963 – 1975), „Коларов завет“ при ДИП „В. Коларов“ 
(1950 – 1990); „Машиностроител“ на ДМЗ – Габрово (1962 – 1966) и „Подем“ при ЕТЗ „По
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дем“ (1968 – 1991); „Работническа трибуна“ на ДИП „Буря“ и Машиностроителен завод – Габ
рово (1952 – 1975), „Работнически глас“ на ДИП „Сърп и чук“ (1952 – 1975); „Работническо 
знаме“ при ДВТК „Георги Генев“ (1957 – 1991) и „Текстилка“ на ДИП „Народна република“ 
(1955 – 1957); „Трибуна на предачката“ на ДИП „Народна република“ (1957 – 1958) и „Янтра“ 
на МЗ – Габрово (1966 – 1975), а също „Балкански зов“ при ДИП „Петко Денев“ (1962 – 1969), 
„Знаме на дружбата“ на Електротелферния завод – Габрово (1962 – 1968) и др. За съвременната 
епоха бяха проучени изданията „Днес плюс“ (1998 – 2002); „100 вести“ (1992 – 2013). 

Особено внимание заслужават посветените на габровската промишленост юбилейни из
дания: „ЕК на двадесетилетието“: Обединено издание на заводските вестници от Габрово (1 
август 1964), „ЕК на възхода“: Обединено издание на заводските вестници в Габрово (1968), 
Специален рекламен брой „Габровски окръг към нови върхове“ (1971 г.), „ЕК на тридесетиле
тието“: Обединено издание на заводските вестници от предприятията на леката промишленост 
(31 декември 1973); „ЕК на тридесетилетието“ (2 януари 1974 и 2 септември 1974). „Енерге
тик“: 20 години ТЕЦ – Габрово (23 ноември 1985); „Машиностроител“ (29 декември 1972), 
„По пътя на възхода“ (21 септември 1981); „Промишлеността в Габровски окръг“ (1971 – 1972) 
и др. Бяха проучени публикувани и непубликувани истории на предприятия, съхранявани в 
трите институции. 

Истинско предизвикателство бе 130годишното развитие на местната индустрия и свър
заното с нея общо социалноикономическо, образователно и инфраструктурно градско разви
тие да бъде представено по иновативен и атрактивен начин. Освен стандартното реализиране 
във видеоинсталация, част от информацията е представена в интерактивни информационни 
пултове. Изложеният разказ за общото социалноикономическо развитие на града през три
те хронологични периода – следосвобожденски, през т.нар. социалистически период и след 
1989 г. се съдържа в аудиовизуалния разказ на виртуалните водещи на трите етажа. 

По такъв начин трите институции спомогнаха за представянето на индустриалното на
следство на Габрово; неговото промишлено минало, настояще и бъдеще; личностите, които са 
създали славата на града на Българския Манчестър и на стопански център в страната. Въпре
ки унищожените след 1989 г. музейни сбирки към предприятията, съхранените публикации, 
архиви и културни ценности позволиха един нов, модерен поглед към индустриално Габрово.

През 2011 г. беше създадена програма „Култура“ на Община Габрово с основна цел да 
подпомага развитието на значими културни инициативи и създаването на качествени културни 
продукти. Финансовите средства в размер на 100 000 лева, разпределяни на проектен принцип 
се осигуряват ежегодно от бюджета на Община Габрово, като в първите години възможност за 
кандидатстване имаха само неправителствени организации. 

През 2014 г. РБ „Априлов – Палаузов“ беше допустим кандидат, разработи проектно 
предложение и спечели проект „Разработване и внедряване на информационен онлайн портал 
„Дигитална библиотека „Габровски периодичен печат“ и отпечатване на справочнобиблио
графско издание „Габровски периодичен печат 1872 – 2014“, съфинансиран по програма „Кул
тура“ на Община Габрово на стойност 6860 лева (5485 лева по програмата и 1375 лв. собствен 
принос на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“). Само за три месеца и половина (14 
юли 2014 – 30 октомври 2014) с партньори Регионален исторически музей – Габрово, Отдел 
„Държавен архив“ – Габрово към Дирекция „Регионален държавен архив“ – Велико Търново, 
Държавна агенция „Архиви“ и Национален музей на образованието беше отпечатано спра
вочнобиблиографско издание и създадена дигитална библиотека с библиографско описание 
на габровския периодичен печат. Всички издания до 1944 г. са представени и пълнотекстово. 
Справочнобиблиографското издание включва вестници, списания, бюлетини, многотиражки, 
юбилейни вестници, единични листове и продължаващи издания. Съдържа библиографски
те описания, хронологичен показалец и списък на използваните съкращения. В изданието са 
представени 354 броя заглавия: общо вестници (278) – 112 от тях единични листове и юби
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лейни вестници, списания (26), продължаващи издания (12) и бюлетини (38). Това е един от 
найуспешните проекти на библиотеката, което се доказва и от посещаемостта на сайта – към 
края на май в дигитална библиотека „Габровски периодичен печат“ са отчетени 218 805 посе
щения.

Проект „Познатото и непознато Габрово: на фокус“ – финансиран отново по програма 
„Култура“ 2015 г. на стойност 1700 лв., осъществен в партньорство с Регионален исторически 
музей – Габрово, ИМКА – Габрово и ХГ „Христо Цокев“. Проектът имаше за цел да популя
ризира част от културноисторическите и архитектурни обекти на град Габрово пред местната 
общност и потребителите на Интернет в страната и в чужбина. Доброволци на библиотека
та (членове на клуб „Доброволец“) и младежи от ИМКА – Габрово заснеха всички истори
чески обекти, движейки се по 7 маршрута, предварително разработени от членове на екипа 
на биб лио теката. В следващия етап снимките бяха обработени, подбрани и систематизирани 
и към тях бе приложена подходяща фактографска информация. Създаден бе дигитален масив 
за 55 обекта в град Габрово. Ползването на информацията е възможно както на място в отдел 
„Краезнание“, така и чрез отдалечен, безплатен и неограничен достъп до уеб сайта на библио
теката.1 Виртуалният албум на електронен носител беше предоставен на учебните заведения в 
град Габрово.

През пролетта на 2014 г. РИМ – Габрово в партньорство с РБ „Априлов – Палаузов“ – 
Габрово кандидатства с проект „Съвременни подходи за проучване, представяне и достъп до 
книжовното културноисторическо наследство на област Габрово“ и на 22 май 2015 г. сключи 
договор №2410 М24 с Министерството на културата на Република България за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни 
изкуства“, мярка 2 „Документиране на културната история“ на обща стойност 199 884 евро 
(391 128 лв.). Това е единственият съвместен проект на музей и библиотека по Програма BG 
08, по който бенефициент е музей и единственият, благодарение на който бяха създадени два 
центъра за дигитализация. Осъществена е профилактика на фондовете на ръкописи и старо
печатни книги; закупени са специални архивни шкафове и колекциите са преместени в тях. 
Обучен е персонал за провеждане на дейностите по дигитализация на обекти с културна стой
ност. Изградената виртуална библиотека по проекта2 с каталог на обектите и прикачени към 

1 Познатото и непознато Габрово: на фокус. [онлайн]. Достъпно на: http://gabrovo.libgabrovo.com/page/bg
leftmenu/poznatptpnepoznatogabrovonafokus.php

2 Достъпно на: kin.libgabrovo.com
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него дигитални ресурси с възможности за търсене и визуализиране през интернет представя в 
световната мрежа писменото културноисторическо наследство на Габровския край. Инстали
раната техника позволява ефективното ѝ използване в дългосрочен период, като обхватът на 
дигитализираните обекти непрекъснато се разширява. Проектът постигна своите цели – опаз
ване на културното наследство за бъдещите поколения; осигуряване на свободен и неогра
ничен информационен достъп до книжовното културноисторическо наследство на България; 
интеграция на ромското население в местната и националната общност.

През 2015 г. РБ „Априлов – Палаузов“ отново стана партньор на Регионален исторически 
музей – Габрово в проекта „155 години Габрово град“ на РИМ – Габрово“, съфинансиран от 
програма „Култура“ на Община Габрово на стойност 18 700 лв. Целта беше създаване на мо
билна експозиция – изложба „155 години Габрово град“ и печатно издание – илюстрована 
хроника „155 снимки и документи от 155годишната история на Габрово като град“ с културни 
ценности от фондовете на участващите институции. Хрониката беше отпечатана в тираж 1000 
бр. с паралелен текст на български, английски и руски език.

Разбира се, това са само няколко от съвместните проекти и изяви на библиотеката и тра
диционния ѝ партньор Регионален исторически музей – Габрово. Ежегодно експонираме съв
местни изложби с книжовни културни ценности от фондовете на двете институции по повод 
различни бележити дати и събития, сътрудничим си при участия в научни форуми, публикации 
и издирване на информация. 

През 2017 г. участвахме в съвместна изложба с Регионален исторически музей „Габро
во – сигурният тил на Шипка“, посветена на 140 години от Освобождението на Габрово и в 
тържествено честване и изложба, посветена на 150годишнината от рождението и 70 години от 
смъртта на др Петър Цончев (08 ноември 1867 – 22 септември 1947). По този повод със собст
вени средства отпечатахме фототипни издания на „Из стопанското минало на Габрово“ (1929) 
и „Из културното минало на Габрово“ (1934), които вече са библиографска рядкост. Найновата 
съвместна изложба на РБ „Априлов – Палаузов“ и Регионален исторически музей – Габрово 
„Слово и писменост: Ръкописи, редки и ценни издания от Габрово“ беше експонирана на 21 
май 2018 г. по повод Европейското председателство на България и Европейската година на 
културното наследство.

Щастливи сме, че това успешно дългогодишно партньорство между двете институции 
води до сериозни професионални постижения и се надяваме то да продължи да се развива и в 
бъдеще!
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Библиотеките и нематериалното културно наследство 

Юлия Савова 

Готвейки се за участието си в настоящата конференция на ББИА реших да се спра 
на темата за библиотеките не само в контекста на общата концепция за културното наследство, 
а и на тази за нематериалното културно наследство. Последната е противоречива и сравнител
но нова, и прекрасно илюстрира еволюцията и промените на парадигмата за културно наслед
ство в началото на ХХІ век, като дава възможност за открояването на ролята на библиотеките. 
Накратко, в случая ще бъдат посочени водещи концепции за културното наследство и тяхното 
отразяване в документи на ЮНЕСКО. В рамките на ограниченото време ще бъде поставен 
акцент върху мястото на библиотеките в контекста на нематериалното културно наследство и 
тяхната специфика. Разбира се, няма да бъдат разглеждани всички исторически факти свърза
ни с появата и използването на понятия и думи за културното наследство.

Понятието културно наследство влиза в международното право чрез „Договор за опаз
ване на артистичните и научни институции и исторически монументи“ известен като Пакта 
Рьорих, сключен във Вашингтон на 15 април 1935 г. Там ясно е написано, че културното на-
следство трябва да бъде уважавано и защитавано във време на война и мир.1 Пактът посочва 
и обектите, които влизат в понятието „културно наследство“. Това са историческите монумен-
ти, музеите, институциите свързани с науката, образованието, изкуствата и културата.2 
Предвидено е всяка страна, подписала договора, да предложи списък на монументите и инсти
туциите, които желае да бъдат защитени в контекста на Пакта.

След тези първи юридически опити по отношение на понятието „културно наследство“ 
постепенно се оформят неговите характеристики, които се появяват във всички международни 
текстове. Водеща характеристика за културно наследство става критерият за изключителност. 
Това от своя страна води до субективност на интерпретациите. Критериите за изключителност, 
ценност, рядкост, принципите за включване в съответен регистър са основни критерии в кон
венциите сключени под егидата на ЮНЕСКО в продължение на десетилетия.

Изрази като „изключителна ценност“, „шедьовър на човешкия гений“, „от изключително 
естетическо значение“, които някои наричат „емпатична реторика“ са нещо обичайно. През 70
те години на ХХ век в текстовете се включват критерии за показване на представителни при
мери – напр. „изключителен пример“, „представителен пример за човешката история“, „пред
ставителен пример за дадена култура“ и т.н. И макар че дефинициите за културно наследство 
са характеризирани от концепцията за суперкачество, то полето за международна защита на 
културното наследство постепенно се разширява с внимание към защитата на културното на
следство по време на военни конфликти, борба с незаконния трафик и трансфер на културни 
ценности, реституиране на откраднати и изнесени незаконно ценности и т.н. 

През 1972 г. ЮНЕСКО приема Конвенция за защита на световното културно и природ
но наследство.3 През 1989 г. Генералната конференция на ЮНЕСКО предлага „Препоръка за 
опазване на традиционната и национална (народна) култура“ (Препоръка за опазване на фолк
лора – България). Тя е с препоръчителен характер и е приета на 25та сесия на Генералната 

1 Treaty on the Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments (Roerich Pact), 167 
L.N.T.S. 289, entered into force Aug. 26, 1935. [онлайн]. Достъпно на: http://hrlibrary.umn.edu/instree/1935a.htm

2 Пак там.
3 Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство. [онлайн]. Достъпно на: http://

www.unesco.bg.org/?language=bg&section=unescobg&page=list&post=41
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конференция на ЮНЕСКО в Париж през есента на 1989 г. Така през 1992 г. в рамките на 
ЮНЕСКО е създадена секция за „нефизическо културно наследство“, а през 1997 г. ЮНЕСКО 
с изключителното участие на Япония създава програма „Обявяване на шедьоврите на устното 
и нематериално културно наследство на човечеството“, където терминът „нематериално кул
турно наследство“ е използван за първи път в официален документ.4 Тук следва да се подчертае 
изключителната дейност на азиатските страни в борбата за признаване на международно ниво 
на друга концепция за културното наследство, освен тази за монументалното материално на
следство, която поддържат западните държави, богати на такова. Така обаче, все пак се стига 
до приемането от ЮНЕСКО през 2003 г. на „Конвенцията за опазване на нематериалното кул
турно наследство“, която е трудно възприета от големите сили, които винаги са акцентирали 
върху изключителността на своето монументално културно наследство.5

„Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство“ наричана още Кон
венцията от 2003 г. е силно поддържана от страните от Африка, Азия и Латинска Америка. 
За разлика от Конвенцията за световното културно наследство от 1972 г., в случая целта не е 
показването на изключителни културни обекти с огромно световно значение. Т.е. нямаме кла
сическото разбиране за културно наследство, което е наслоявано през годините. Парадигмата 
е променена. Поставените от Конвенцията от 2003 г. задачи са изключително амбициозни, а 
именно да бъдат създадени условия чрез разнообразни средства (изследвания, образование, 
документация, юридическа защита и т.н.) за практическо опазване на различни ритуали, об
реди, действия, знания, практики, умения и т.н., които техните притежатели (т.е. общностите) 
смятат за културно наследство като отчитат еволюцията им. Тук вече не става въпрос за някак
ва изключителност или за шедьоври с висока естетическа стойност и значение за целия свят, а 
за различни елементи, които дават възможност да се опознае типичността на дадени форми на 
социални практики, които формират идентичността на определени общности и според тях и за 
тях са културно наследство.

Както вече беше споменато, страните с богато монументално наследство не харесват кон
венцията от 2003 г. Например Франция трудно я ратифицира. Първоначалната реакция е отри
чане. Новата конвенция за културното наследство не се приема еднозначно. Това още повече 
засилва необходимостта от търсенето на пътища и изрази за нейното поясно характеризиране 
и възприемане.

Конвенцията включва 4 основни аспекта, които характеризират нематериалното кул
турно наследство. На първо място за нематериално културно наследство следва да се считат 
практиките, представите, начините на изразяване, знанията и уменията, а така също ин-
струментите, обектите, артефактите и културните пространства, които се отнасят към 
тях.6 На второ място тези практики трябва да бъдат признати от общността, която ги практи
кува като такива, които ѝ създават чувство за идентичност. Общностите са в центъра при де
финирането на нематериалното културно наследство, те го практикуват, признават и развиват. 
Държавите, културните институции, изследователите и експертите нямат никаква легитимност 
да въздействат върху патримониализацията на определена практика например, ако общностите 
не я припознават като такава. На трето място различните практики трябва да бъдат постоянно 
пресъздавани и развивани от общността, за да се покаже тяхната виталност и еволюционност, 
доколкото нематериалното културно наследство се намира между корените на миналото и по-

4 Обявяването на шедьоврите на устното и нематериалното културно наследство на човечеството: Ръковод
ство за представяне на досиетата на кандидатурите. [онлайн]. Достъпно на: http://www.unescobg.org/file_store/
tresorsvivants.pdf

5 Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство, Париж, 17 октомври 2003 г. [онлайн]. 
Достъпно на: http://www.unescobg.org/?language=bg&section=unescobg&page=list&post=41

6 Пак там.
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стоянното му пресъздаване.7 На четвърто място принципите на концепцията трябва да бъдат 
в унисон с правата на човека. Т.е. има практики, които макар и според определени общности 
да са нематериално културно наследство, в действителност са неморални и в противоречие с 
човешките права.

Според някои Конвенцията от 2003 г. дава нова визия за света и бъдещето на хората, 
като създава възможности за подобро запознаване с практиките и уменията, пренасяни от 
поколение на поколение и свидетелстващи за идентичността на всички и всеки. Опазването 
на нематериалното културно наследство е фундаментален принцип на Конвенцията от 2003 г. 
Образованието, възраждането на различни аспекти на защитеното наследство, създаването на 
документация и развитието на комуникация, а също така задълбочените научни изследвания 
за създаване на солидни знания за различните практики са важни средства за опазването на 
нематериалното културно наследство. В този смисъл значението на библиотеките може да бъде 
голямо и днешната конференция го показва.

Ще посоча интересен пример от Франция. Тя, както споменах, трудно приема Конвен
цията за нематериалното културно наследство. Това става чак през 2006 г. Между другото, 
България ратифицира Конвенцията през същата година, въпреки че ние нямаме френските 
противоречия. След приемането на Конвенцията обаче, във Франция започва усилена работа 
по проблемите на нематериалното културно наследство, провеждат се конференции, излизат 
множество научни публикации. Истина е, че и там за библиотеките в този смисъл не се пише 
много, но все пак материали има. С активната помощ на Министерството на културата и ко
муникациите са създадени условия за изследователска работа и разработване на регистри на 
нематериалното културно наследство.

Интересен е случаят с френската гастрономия и вписването на френското гастрономиче
ско хранене в представителния Регистър на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство. 
Историята е следната – през 2008 г. Никола Саркози, тогава Президент на Франция, присъст
вайки на откриването на Салона на селското стопанство заявява, че трябва френското гастро-
номическо наследство да бъде признато за световно културно наследство, защото францу
зите имат най-добрата гастрономия в света.8 Две години покъсно, през ноември 2010 г., 
междуправителственият комитет за нематериално културно наследство вписва френското 
гастрономическо хранене в представителния регистър на ЮНЕСКО. Между тези две събития 
в продължение на две години се извършва усилена работа, в която се смесват политически 
действия и научни анализи довели до трансформацията на първоначалното утвърждаване на 
превъзходство на една широка културна практика, силно свързана със защитата на селскосто
панската и хранителновкусовата промишленост, до признаването ѝ за типично социална и 
културна практика, без акцентиране върху търговското ѝ съдържание.9

Представителният регистър има за основна цел да покаже пред света примери за прак
тики, които държавата и общностите признават като представителни за тяхното нематериално 
културно наследство. В случая не става въпрос да бъде вписана в Регистъра найдобрата и 
изключителна гастрономия в света (т.е. тази, която ще бъде достъпна само за икономическия и 
интелектуалния елит), а да стане разпознаваема със своята типичност една форма на социална 
практика, която е характерна за различни социални слоеве и на различни места в страната.

Като краен резултат, вписването на френското гастрономическо хранене в представител
ния регистър на ЮНЕСКО не е безболезнено. Има обидени. В случая не е показано превъз
ходството на френската гастрономия, изключителните готвачи (шефове), френските готварски 
рецепти, луксозната кухня и т.н. Някои дори задават въпроса дали е трябвало да има такова 

7 Пак там.
8 Hottin, Christian. Aigredouce?: La gastronomie française comme patrimoine de l‘humanité. [онлайн]. Достъпно 

на: http://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/documents/6391763gastronomie.pdf#page=10
9 Пак там.
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вписване? Истината е, че именно благодарение на това вписване във Франция, страната на 
изключителното монументално културно наследство, много хора се запознават с понятието 
нематериално културно наследство, независимо че някои от основните принципи на Конвен
цията от 2003 г. са зле разбрани във връзка с френската гастрономия.

Френските библиотеки вземат много активно участие по отношение на това вписване. 
Освен че отделни библиотеки се включват в дискусията, използвайки своите фондове, Френс
ката библиотечна асоциация обръща специално внимание на този проблем, посвещавайки му 
един цял брой на своето списание „Bibliothèque(s)“ (№63 от 2012 г.). Много внимателно са 
разгледани и въпросите, свързани с нематериалното културно наследство като цяло. Защото 
библиотеките са демократични институции достъпни за всички, в които има споделеност, а 
не елитарност, които в голямата си част са иновативни и найдобре от всички могат да раз
пространяват смисъла и същността на гастрономичното културно наследство на Франция. Те 
са наймногобройните културни институции с развита национална мрежа и са изключително 
полезни не само за културното наследство като цяло, но и за нематериалното културно наслед
ство в частност.

Българските библиотеки не са поразлични. Истината е, че в България не се водят сериоз
ни научни спорове за същността на нематериалното културно наследство, а и не сме толко
ва обременени като французите по отношение на материалното културно наследство. Много 
български библиотеки работят по проекти за нематериалното културно наследство. Съзнател
но няма да изброявам, защото мога да пропусна някоя библиотека, а не е редно. Настоящата 
конференция също е доказателство за интереса и към нематериалното културно наследство. 
Искам да подчертая, че докладчиците преди мен говориха за дигитализирани фондове, т.е. за 
нематериално културно наследство. Много икономисти анализират валоризацията на немате
риалното културно наследство именно на базата на дигитализираните библиотечни фондове и 
възможността за достъп до тях.

По своята същност библиотеките са изключително демократични институции. Българ
ските обществени библиотеки, в резултат на историческото си развитие, специфика и опит 
притежават качествата да бъдат центрове на нематериалното културно наследство за своите 
общности. В действителност, концепцията за нематериалното културно наследство и промене
ната парадигма за културното наследство като цяло показват демократичен подход, при който 
библиотеките имат сериозно място. Библиотеките като институции обаче, не присъстват в бъл
гарския „Закон за културното наследство“.10 С усилията на библиотечната общност това трябва 
да се промени. 

10 Закон за културното наследство. [онлайн]. Достъпно на: http://mc.government.bg/files/635_ZAKON_za_
kulturnoto_nasledstvo.rtf

http://mc.government.bg/files/635_ZAKON_za_kulturnoto_nasledstvo.rtf
http://mc.government.bg/files/635_ZAKON_za_kulturnoto_nasledstvo.rtf
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БДС ISO 11799:2016 Изисквания за съхраняване на архивни и 
библиотечни документи 

Стефка Илиева 

Архивите и библиотечните колекции, където и да се съхраняват, съдържат голямо 
разнообразие от материали и формати. Това са документи на различни носители на инфор
мация – хартия, пергамент, фотографски, аудиовизуални и цифрови формати и т.н. Всички 
тези библиотечни документи изискват специфични условия за съхранение, което да гарантира 
тяхното дългосрочно съхранение и достъп. В актуализираната версия на стандарта от 2016 г. 
БДС ISO „Изисквания за съхраняване на архивни и библиотечни документи“ се представят 
някои факти и общи правила, които са разписани, за да се вземат предвид при изграждане 
на хранилищата или когато една стара сграда, първоначално предназначена за друга цел, се 
трансформира или когато на сградата се прави основен ремонт с оглед постигане на енергийна 
ефективност и устойчиво развитие.

Стандартът БДС ISO „Изисквания за съхраняване на архивни и библиотечни докумен
ти“ се отнася до всички архивни и библиотечни материали, съхранявани в хранилища, където 
могат да бъдат съхранявани мултимедийни материали, съвместно с материали на хартиен но
сител. Той не изключва възможността за създаване на отделни пространства или отделения в 
рамките на отделните хранилища, където средата може да бъде управлявана, за да се създадат 
условия, подходящи за нуждите на съхраняване на специфичните архивни материали. По сила
та на този стандарт, в определението за архивни и библиотечни документи се включват всички 
видове документи, съхранявани в архиви и библиотеки, независимо от вида им.

Ежегодно, за опазването на документите трябва да се подготвя обща оценка на риска, 
включваща оценка на нуждите и набелязване на рисковете, поспециално като се имат предвид 
възможните опасности.

При изграждане на хранилище на архив и/или библиотека на определено място трябва да 
се имат предвид следните рискове: наводнения (затова не се препоръчва строеж на хранилища 
близо до водни басейни, реки, езера); пропадане или свлачища; пожар или експлозии от съсед
ни дейности на място (затова хранилищата трябва да са далеч от военни бази); риск от злопо
лука от близки въздушни писти или железопътни линии (хранилищата да са далеч от летища и 
гари); хранилището да не е в близост до стратегически инсталации, които биха били мишена 
във въоръжен конфликт, терористична атака или граждански вълнения; да не е в близост до 
завод, монтаж или естествен източник, който излъчва вредни газове, дим, прах; до място или 
сграда, която привлича гризачи, насекоми и други вредители.

С цел минимизиране на вредното въздействие на външните климатични разлики, още при 
строежа на сградата, трябва да се обърне внимание на нейната локация, на озеленяването, на 
климатичните параметри. Сградата трябва да бъде проектирана така, че да улесни движението 
в хранилищата при спасителни акции и да подпомага възстановяването от значителните запла
хи, т.е. да се засили вниманието към димни люкове, подови сифони и рампи. А оценката след 
изграждането ѝ ще гарантира, че са изпълнени целите и че са постигнати желаните ефекти. 

За сигурност на хранилището на документи, то трябва да се обезопаси срещу кражби, 
вандализъм и тероризъм. Предпазни мерки трябва да бъдат предприети и срещу палеж. Взи
мат се мерки и за препятстване на неоторизирания достъп. Аварийните изходи трябва да бъдат 
конструирани по такъв начин, че да могат лесно да се отворят отвътре и да не могат да се отва
рят отвън, само по изключение при пожар. 
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В интерес на сигурността се препоръчва хранилищата да са без прозорци или да бъдат 
оборудвани така, че да предоставят необходимата сигурност. Температурата и относителната 
влажност могат да окажат влияние върху хранилищата. Предпазна мярка срещу високи темпе
ратури и влагата е изграждането на външните стени, покрива и етажите на сградата от мате
риали, които да изолират интериора от външни климатични промени и да допускат циркулация 
на въздуха. Стените, подовете и таваните вътре в хранилището трябва да бъдат изработени от 
материали, които да имат висока топлинна издръжливост и ниска хигроскопичност. Стените 
(включително вратите), подовете и таваните между единичните стаи и отделения, както и дру
ги части на сградата трябва да са конструирани така, че да се предотврати разпространяването 
на пожар (и вода) от съседна сграда. 

Натоварването на пода на хранилището се изчислява за определен обем стационарни или 
преносими стелажи и шкафове. Препоръчително е да се има предвид конфигурацията на сте
лажите, за да се гарантира структурната им подкрепа, ширината на разстоянието между тях, 
движението на материалите, според вида им и как ще се съхраняват.

Вътрешните опорни конструкции и врати на сградата трябва да бъдат проектирани така, 
че да се осигури безпрепятствено движение чрез наличните транспортни средства за колек
циите. Всички вътрешни структурни системи трябва да бъдат проектирани със скоби, за да 
издържат на движението и да не доведат до срутване. 

Всички части на сградата трябва да бъдат снабдени със система за откриване на пожар, 
свързана към централно мониторно табло. Тази система трябва да отговаря автоматично на 
наличието на пожар чрез откриване на дим или други продукти на горенето. Устройствата за 
откриване на топлина, трябва да се инсталират като единствен метод за откриване на пожар в 
области, където други видове детектори могат да бъдат неподходящи. Централната пожароиз
вестителна система трябва да осигури възможността да се наблюдават всички компоненти на 
системата и визуално да се показва състоянието ѝ. 

Хранилището трябва да бъде оборудвано с пожарогасители. Трябва да се даде предим
ство на автоматичната пожарогасителна система. За борба с пожарите в хранилищата се препо
ръчват системи на основата на газ или на водна основа за борба с огъня без добавки. Мерките 
за гасене на пожари трябва да бъдат планирани и съобразени с материалите, които се съхраня
ват, дизайна на сградата, като се има предвид размера на противопожарните отделения, пови
соката плътност на структурата, вида на стелажите и т.н.

Щетите, причинени от светлината могат да бъдат комулативни. Интензивността, продъл
жителността и спектралното разпределение на цялото осветление в хранилището трябва да се 
контролират, за да се минимизират щетите. Различните материали реагират по различен начин 
на светлината. Някои от тях могат полесно да бъдат увредени от други. Светлината е вредна 
за всички документи и трябва да се сведе до минимум. Директният достъп на дневна светлина 
в хранилищата се изключва.

Стандарт БДС ISO „Изисквания за съхраняване на архивни и библиотечни документи“ 
препоръчва в сграда, която не е предназначена за хранилище, но е приспособена за тази цел, 
прозорците да се зазидат или като минимум да бъдат закрити от завеси или щори, и/или на 
стъклата да се поставят UV филтри. Хранилището не трябва да е осветено повече, отколкото е 
необходимо за взимане и замяна на документи, за проверка и почистване. 

Хранилищата за архивни и библиотечни материали трябва да поддържат ниска темпера
тура. Отчита се голям риск от микробиологична активност над 60% относителна влажност и 
повишена чупливост при ниска относителна влажност. 

Проветряването на хранилищата включва две изисквания: въздушен обмен и циркулация 
на въздуха. Циркулацията на въздуха е необходима във всички места и на всички нива, за да 
се минимизира рискът от развитие на микроклимат, който може да допринесе за нарастване на 
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плесените. Обменът на въздуха е необходим, за да се предотврати натрупването на обгазяване 
от оцетна и мравчена киселина.

Обзавеждането и оборудването, използвано в хранилищата за съхраняване на документи, 
трябва да се съобразява с теглото и размера на материалите. Не бива да се използват мебели и 
оборудване, които не са съобразени с целите на съхраняването на документи.

Използваните за мебели или оборудване материали трябва да са химически инертни, да 
не са запалими и да не отделят и привличат или задържат прах. При разлагане, в случай на 
пожар или други причини, като естественото стареене например, материалите не трябва да 
отделят вещества, вредни за съхраняването им, например киселинни газове. Изборът на мате
риали за обзавеждане трябва да намали, в случай на пожар, емисиите на вредни вещества, дим 
и сажди.

В близост до външна стена не се поставят предмети, документи, стелажи, шкафове и т.н. 
Разстоянието трябва да е поне 20 см между предметите и стената. За компактните стелажи, за 
да се улесни циркулацията на въздуха, трябва да има разстояние от наймалко 2,5 см между 
стелажите. За съхраняване на материалите трябва да се остави наймалко 10 см разстояние от 
повърхността на пода, за да се избегне риска от увреждане при наводняване.

Проверки 
Ежегодно в библиотеката се правят проверки на условията за съхраняване на материали

те. Примери за функционални проверки са редовното измерване на относителната влажност 
на въздуха в хранилищата, проверка на противопожарните аларми, вентилатори за екстракт 
от дим, ако има такива, дим люкове, оборудване за пожарогасене, влагоизмерители, алармени 
системи при взлом, автоматично затваряне на врати и осветителна техника. 

Библиотеките трябва да разработват и приемат вътрешни процедури и правила за използ
ването на хранилищата. За да се улесни контролът и експлоатацията на хранилището, институ
цията трябва да се събере и да състави документация на сградата и помещенията, противопо
жарната защита и техническите съоръжения, намиращи се в сградата или тези, които могат да 
повлияят на функционалността на помещенията.

В стандарта има четири приложения. Приложение А „Системи за предотвратяване на 
пожар“ разглежда хипоксичната система за предотвратяване на пожар, която разчита на непре
къснатото въвеждане на азот в хранилището, така че да се поддържа кислород с концентрация 
под 15%. Това означава, че физически е невъзможно да започне пожар или да се разпространи. 
Тази система е различна от всички други системи, които се използват при наличие на пожар 
или при достатъчно топлина, дим или пламък се задейства освобождаването на пожарогаси
телния агент. Това е съвсем нова технология, но е найефективната за стелажи с компактна или 
висока плътност. Недостатък на тези системи е, че сградата трябва да бъде изградена с много 
високо равнище на херметичност.

В Приложение B „Противопожарни системи“ се разглеждат възможните противопожар
ни системи: пръскачки за вода, водна мъгла и инертен газ. Пригодността на системата трябва 
да се разглежда в контекста на конкретното хранилище, включително съобразяване с неговия 
размер, строителни методи и материали, условия, характер на събирането и съхраняването, 
типа стелажи, които се използват.

В Приложение C „Препоръчителни климатични условия за дългосрочно съхранение на 
архивни и библиотечни материали“ има таблица за необходимите климатични условия и до
пустимия температурен обхват за съхраняване на документите.

Приложение D е „Ръководство относно замърсителите на въздуха“ като прахови частици, 
обгазяване с летливи органични съединения, наличие в близост на места за хранене. Натрупва
нията на частици могат да стимулират растежа на микроорганизмите. Някои частици съдържат 
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изгорели въглеводороди, серен и други съединения, които вредят на колекциите. Ако се из
ползва филтрираща система, трябва да бъде проектирана така, че да подава въздух и да се под
държа. За да се избегне създаването на вътрешен източник на прахови частици, се препоръчва 
всички стени на сградата да се грундират и боядисат, а бетонните подове да са от твърд мате
риал за предпазване от натрупвания на частици във вътрешността на района на хранилището.

Газообразните замърсители могат да причинят необратими щети на хранилищата (про
мяна на цвета на сребробазираните фотографски хранилища, както и нарушаване на пласт
масовите филми, дължащи се на повишена киселинност и т.н.). Газообразното замърсяване 
е кумулативно и се влияе от други фактори на околната среда като относителна влажност и 
температура.

Примери за общи източници на замърсяване в хранилищата са: ламинирани плоскости, 
килими, бои и лакове, които са на маслена основа, или съдържат полиуретан, пяни, които съ
държат полиуретан; киселина за втвърдяване, силиконови уплътнители и лепила; целулозо
нит ратни лакове и лепила; винил; чувствителни на налягане лепила, които освобождават ЛОС, 
нестабилни хлор полимери и сяра, съдържащи се в материалите. 

Спазването на правилата и процедурите, изложени в този стандарт могат да гарантират 
дългосрочното опазване на библиотечните и архивните документи, които са част от културно
то ни наследство.
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Авторскоправен консултант – нова професионална 
специализация 

Таня Тодорова 

Въведение 
През последните десет години обществени и частни институции отделят приори

тетно внимание на дигиталните иновации, на възможностите за изследвания, публикуване и 
предприемачество в дигитална среда. В съответствие с тази тенденция, въпросите, свързани 
със съвременната система на закрила на интелектуалната собственост и нейната защита, ста
ват все позначими. В професионалната среда на библиотечноинформационните институции 
трябва да се установят специализирани длъжности и вътрешни правила, за да могат да се 
управ ляват тези процеси, съобразно с етичното използване на информацията.

В момента, в който библиотечните и информационни специалисти осъзнаят важността на 
авторскоправната компетентност в своето работно ежедневие, повечето от тях установяват, 
че не са запознати с комплекс от въпроси, като: изключенията и ограниченията в национално
то авторскоправно законодателство; свободното използване на произведения; разпознаването 
на нарушението на права; осведоменост как и къде да се получи разрешение за използване 
на материали, ако е необходимо, или как да се открият алтернативни, свободни за използва
не информационни източници, а също така и как да консултират колеги и потребители. Това 
са проблеми, с които библиотечни ръководители, библиотекари и служители не се чувстват 
подготвени да се справят. Тази констатация се потвърждава и от националното проучване на 
авторскоправната компетентност на специалистите от библиотечния и културен сектор, прове
дено през 2013 г., където повече от половината от анкетираните професионалисти споделят, че 
изобщо или съвсем слабо са запознати с тази материя.1

Специализация „авторскоправен консултант“ 
Специализацията по авторско право не е новост за библиотечната професия. Според 

К. Дамис, първият авторскоправен консултант, с наименование на позицията copyright officer, 
е назначен през 1986 г. в Университета „Джон Мейсън“.2 В професионалната литература има 
и други споменавания на длъжности, свързани с авторскоправна отговорност.3 Независимо от 
това, присъствието в щатните таблици на библиотечните и другите културни институции на 
такива професионалисти, все още е изключение по света и в Европа, а за България – е почти 
непознато. Това твърдение се подкрепя и от резултатите на националното и международно из
следване на тема „Авторскоправна компетентност на специалистите от библиотечните и дру
гите културни институции“.4

1 Тодорова, Таня. За „авторскоправната празнота“ в подготовката на специалистите от библиотечноин
формационния и културен сектор. – В: Интелектуална собственост, иновации и научна дейност в глобална среда: 
Сборник. Състав. Тереза Тренчева. София: За буквите – О писменехь, 2017. с. 63 – 76.

2 Dames, K. M. Making a case for copyright officers. – В: Information today, 2008, 25 (7), 16 p.
3 Christou, C. What if you gave a copyright workshop and no one came?. – В: Information Today, 2014, 31 (7), 

pp. 25 – 27. Vesely, S. A. Do you need a copyright librarian?. – В: Internet Reference Services Quarterly, 11 (4), 2007, 
pp. 69 – 82.

4 Тодорова, Таня. Авторскоправна компетентност и културни институции. София: За буквите – О писме
нехь, 2017. с. 53 – 69; Todorova, T. et al. Information Professionals and Copyright Literacy: A Multinational Study. – В: 
Library Management Journal, Special Issue „Future Roles of Librarians“, August 2017, Vol. 38, №6/7, pp. 323 – 344. 
Достъпно на: https://doi.org/10.1108/LM0120170007 
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През 2015 г. Л. Фредериксен провежда проучване на тема „Един ден от живота на ав
торскоправния библиотекар“ сред работещи като авторскоправен консултант библиотечни 
специалисти от Канада, Европа, Великобритания и САЩ.5 Изследването цели да проучи мне
нието и вижданията на респондентите относно предизвикателствата и възможностите, които 
се откриват пред авторскоправните консултанти. Поканата за изследването е изпратена до 34 
респонденти, от които се отзовават 15. Резултатите доказват необходимостта, откроена през 
последните години в професионалната литература, от такава професионална длъжност в ин
ституциите, предоставящи информационни услуги, и от специализация в академичното и про
дължаващото образование на специалистите в библиотечноинформационния и културен сек
тор.6 Авторскоправният консултант, за да бъде успешен в своята дейност, трябва да притежава 
комплекса от знания, умения и поведение, които характеризират авторскоправната грамотност:

 Знания, умения и поведение за идентифициране на защитените от авторското право 
произведения, вкл. и в дигитална среда, и за тяхното етично и ефективно използване.

 Разбиране на философските, историческите и икономическите съображения, които 
оправдават признаването на авторските и сродните права, в съответствие с интересите 
на обществото като цяло и постигнатото международно разбирателство. Осъзнаване 
на позициите на различните заинтересовани страни и съответстващото напрежение в 
поширокия политически дебат около авторските права.

 Познаване на националното авторскоправно законодателство и особено на изключения
та и ограниченията на авторското право за определени цели: образователни, научни, 
изследователски и др.

 Осведоменост относно предоставяне на правото на ползване, как да се получава раз
решение или да се договаря използването на произведения, когато е необходимо.

 Разпознаване на рисковете от нарушения на авторскоправното законодателство и спо
собност да се съдейства за етичното използване на защитените от авторското право 
произведения.

 Умения за откриване, използване и препоръчване на алтернативни свободнодостъпни 
информационни ресурси.

В контекста на академичното и продължаващо обучение по БИН, разглеждаме необхо
димостта от изграждане на авторскоправна компетентност на специалистите от библио
течноинформационния и културен сектор, разбирана като: комплекс от знания и умения за 
разработване и прилагане на институционална авторскоправна политика и за изява като 
консултанти и обучители по авторскоправна грамотност на потребителите. Открояват се 
изискванията за:

 познаване на авторскоправното законодателство, на практиките за неговото приложе
ние, на прецеденти, осведоменост относно области на интерес или конфликти;

 познаване на спецификата на научната и академична комуникация, на възможностите 
на отворения достъп до научна информация, на отворените ресурси за обучение и на 
Криейтив Комънс типовите договори за използване на авторски произведения;

 познаване на моделите за информационно осигуряване, на библиотечноинформа
ционните продукти и услуги, на договорите за използване в институцията, както и на 
спецификата за обслужване на различните потребителски групи;

 познаване на справочноинформационната дейност, както и на дейностите по архиви
ране и съхраняване на документи;

 притежаване на изградени изследователски умения и познаване на спецификата на 
изследователската работа;

5 Frederiksen, Linda. The Copyright Librarian: A Practical Handbook. 1st Edition. Amsterdam: Chandos Publishing, 
2016. 148 p. (Chandos Information Profession Series).

6 Пак там. Тодорова, Таня. Авторскоправна компететност ..., с. 49 – 87.
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 притежаване на комуникационни качества и на интерес за взаимодействие с други 
професионалисти, ангажирани с авторскоправни въпроси и специализация; 

 и притежаване на умения за преподаване на авторскоправна грамотност.7

Възприемаме предложеното определение за длъжността на авторскоправния консултант 
от Л. Фредериксен: Професионалист със солидно аналитично мислене и способност да се 
адаптира към непрекъснато променящата се среда; който може да посредничи между ин-
формационните доставчици и потребителите; който притежава знания, свързани с област-
та на правото, но и с предоставянето на достъп до информацията; специалист, който заема 
подходяща позиция в организацията, за да може да предоставя надеждни, точни и релевант-
ни отговори, информация, подкрепа и напътствия, когато е необходимо.8 Като допълваме, че 
авторскоправният консултант в библиотечните и културните институции е професионалист 
с интердисциплинна подготовка – в областта на библиотечноинформационните науки и със 
специализация в областта на интелектуалната собственост, в частност на авторското право и 
сродните му права за неспециалистиюристи. 

Промените в ИКТ, дигиталната среда и авторскоправното и информационно законодател
ство оказват своето влияние върху теорията на библиотечноинформационните науки и библио
течната практика, вкл. рефлектират върху необходимостта от разкриването на нови длъжности 
в библиотечните институции. Според К. Христоу се очертава група от нови работни функции и 
позиции, като консултант по интелектуална собственост и авторско право; библиотекар – екс
перт по академична комуникация и авторско право; библиотекар – експерт по авторско право 
и лицензиране; експерт дигитални инициативи; директор по авторскоправна и информационна 
политика и др.9 В професионалната литература за тези длъжности се използват като сино
ними: авторскоправен консултант; авторскоправен библиотекар; специализиран библиотекар 
по авторскоправни въпроси; библиотекар – консултант по авторскоправни въпроси; библиоте
кар – експерт по авторскоправни въпроси и др. За българската библиотечноинформационна 
среда възприемаме термина „авторскоправен консултант“, който се отнася за професионалисти 
с такава длъжностна характеристика във всички институции на паметта – библиотеки, музеи, 
архиви, галерии и др. Това са специалисти с необходимото обучение, умения и отношение 
към авторскоправната проблематика, способни да сътрудничат и да решават възникващите в 
дейността на дадена институция въпроси, свързани с авторскоправни аспекти и проблеми.10 
Тези професионалисти комбинирано прилагат традиционните библиотечни компетенции с 
комплекс от нови умения при предоставянето на услуги в условията на променящата се ин
формационна среда.

Библиотечните авторскоправни консултанти имат своята важна роля и на обучители по 
авторскоправна грамотност. Тези професионалисти ежедневно са заобиколени и обслужват по
требителите със защитени от авторското право произведения, съблюдават за етичното използ
ване на информацията и имат професионален опит за обучение по информационна грамотност. 
Авторскоправният консултант съветва и за коректно цитиране и позоваване, за недопускане 
на плагиатство, за използване на възможностите на отворения достъп до научни публикации, 
до отворени ресурси за обучение и за други възможности на съвременното информационно 
осигуряване. Техните обучителни сесии целят да се постигне разбиране от страна на колегите 
и на потребителите на приложението на авторското право и сродните му права във функцио
нирането на библиотечноинформационните и културни институции. Библиотеката трябва да 

7 Тодорова, Таня. Авторскоправна компететност ..., с. 18 – 23.
8 Frederiksen, Linda. Цит. съч., с. 60.
9 Цит. съч., с. 26.
10 Kawooya, D. et al. The Copyright Librarian: A Study of Advertising Trends for the Period 2006 – 2013 [онлайн] 

/ D. Kawooya, A. Veverka, T. Lipinski. – В: Journal of Academic librarianship, 41(3), 2015, с. 343. Достъпно на: <http://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133315000154> 
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развива авторскоправна образователна програма с практическа насоченост. Авторскоправна 
информация може да бъде интегрирана като компонент и на други обучителни програми, осъ
ществявани от библиотеката, като: Програма по информационна грамотност; Програма по ин
формационно осигуряване; Програма по методика на научното изследване и публикуване и др. 

Авторскоправният консултант в библиотечноинформационна, образователна и културна 
институция може да развива и дейност по застъпничество. Тези професионалисти могат да 
участват в т. нар. авторскоправно застъпничество (copyright advocacy) чрез разнообразни дей
ности: застъпничество пред различни заинтересовани страни за повишаване на авторскоправна
та осведоменост на обществото, взаимодействие със законодателните органи и иницииращите 
законодателни промени за необходими актуализации на съществуващото законодателство и др.

Длъжностна характеристика на библиотечен авторскоправен консултант 
За да бъдат подпомогнати библиотечните мениджъри в изработването на длъжностна 

характеристика за библиотечен авторскоправен консултант, привеждаме като пример опи
санието на позицията Директор по авторскоправни въпроси и управление на дигитални права 
(Copyright and Digital Rights Management Director) в университетска библиотека в САЩ. Про
фесионалистът на тази позиция има като основно задължение да координира библиотечната 
авторскоправна политика и практика и да действа като вътрешноинституционален експерт по 
лицензионни и авторскоправни въпроси. Той отговаря за постигането на съответствие при из
пълнението на различните дейности с авторскоправното законодателство и институционални
те норми и в същото време за осигуряването в найпълна степен на възможности за достъп до 
притежаваните колекции; договаря и получава разрешения от носители на права; консултира 
за сводобното използване на произведения и по други авторскоправни въпроси; следи текущо 
законодателните и нормативните промени, които се отнасят до закрилата на интелектуалната 
собственост, управлението на права и академичната комуникация.11 

Международният опит показва, че длъжността на библиотечния авторскоправен консул
тант преобладаващо се ситуира в следните отдели на библиотечните институции: управление 
и развитие на колекциите; научна и академична комуникация; дигитални инициативи и обу
чение; академични хранилища и учебни ресурси; информационно обслужване и справочна 
дейност.12 В научната литература до момента, позицията на авторскоправния консултант се 
разглежда предимно свързана с университетските и научни библиотеки, и с нужди на акаде
мичните институции. Смятаме, че за перспективното развитие на библиотечноинформацион
ния, образователен и културен сектор в условията на съвременната информационна среда – 
приложението на авторскоправна политика и наличието на авторскоправен консултант са 
необходими в дейността на всички видове културни и образователни институции (библиоте-
ки, архиви, музеи, учебни заведения и образователни структури), които имат като потреби-
телски публики – учащи се, изследователи и научни работници. Институциите могат да си 
сътрудничат чрез различни форми на партньорство в това направление. По отношение на 
българските библиотеки и техните организационни структури, предлагаме специалистът с 
функции и задачи на авторскоправен консултант да бъде ситуиран в отдела за справочно-ин-
формационно обслужване или в отдела, отговарящ за библиотечната координация и връзки-
те с обществеността. Работните ежедневни задачи на тези специалисти варират в зависи
мост от големината, същността и организационната структура на организацията, спецификата 
на библиотеката и на нейните колекции, както и от характеристиките на нейните потребители.

11 Frederiksen, Linda. Цит. съч., с. 55.
12 Aulisio, G. J. Copyright in light of ethics. – В: Reference Services Review, 2013, 41 (3), pp. 566 – 575; Bielefield, 

A., L. Cheeseman. Libraries & copyright law / A. Bielefield, L. Cheeseman. New York: NealSchuman, 1993; Secker, 
Jane, Chris Morrison. Copyright and Elearning: A guide for practitioners. 2. ed. London: Facet publishing, 2016, 192 p.
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ИНСТИТУЦИИТЕ НА ПАМЕТТА И ОПАЗВАНЕ  
НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО. КОНСЕРВАЦИЯ И  
РЕСТАВРАЦИЯ НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

Библиотеките в цифровия свят 

Аница Милева 

Библиотеката през вековете е била едно от основите мeста на всяко цивилизовано 
общество, където ценни знания и информация са можели да бъдат получени по организиран 
начин. Въпреки това, в дигиталната епоха светът се променя бързо под влиянието на все пого
лямата достъпност на информацията в електронна форма и по този начин и библиотеките, кои
то също се променят, насочват вниманието си от обогатяване на фондовете към сигурността на 
свободния достъп до информация.

Част от световното население смята, че поради полесния достъп до електронната инфор
мация, традиционните хартиени източници и библиотеките, в които те се намират, все повече 
губят значението си и че новите електронни източници на информация, които са полесни за 
достъп и използване, цялостно ще ги заменят. Този възглед е погрешен, тъй като в историята 
има много примери за това как новите комуникационни технологии допълват съществуващите, 
а не заменят изцяло предшестващите ги.

Въпреки откриването на книгопечатането, хората не престават да пишат на ръка. След 
изобретяването на радиото, се очаквало телефоните да изчезнат. Но и до днес радиото и теле
фонията са сред найдобрите средства за комуникация като служат за различни нужди. Същото 
важи и за отношението между традиционните книги на хартия и електронните медии. Преди 
повече от двадесет години библиотеките приемат предизвикателството и започват да включват 
в своите фондове аудиовизуални материали, филмови и звукови записи, особено такива, които 
са с образователна цел.

Тогава, както и сега, библиотеките предлагат информация, независимо от формата, под 
която може да се намери и във всяка форма, която е подходяща за потребителите. Информация
та в електронна форма не се различава съществено от информацията в други форми. Библио
теките трябва да предоставят организиран достъп до ценна цифрова информация, така както 
и до информация в печатна или мултимедийна форма. Библиотеките трябва да запазят своята 
традиционна роля на точки за достъп и водачи в морето от информация, които задоволяват 
информационните, образователните и развлекателните нужди на обществото. Те трябва да на
правят и повече като се променят и адаптират към навиците и нуждите на потребителите, свър
зани с цифровите технологии. В тази дигитална ера библиотеките се нуждаят от изнамиране 
на нови услуги и начини за бързо намиране и достъп до информация за потребителите 24 часа 
в денонощието, 7 дни в седмицата и 365 дни в годината. Библиотеките трябва да се стремят да 
разбират хората, които обслужват, да погледнат света с очите на потребителите, за да им 
осигурят подобро обслужване.

Пътят на развитие на библиотеките следва следната траектория: традиционна библиоте
ка – автоматизирана библиотека – електронна библиотека – хибридна библиотека – дигитална 
библиотека. Дигиталната библиотека е найвисокото ниво на електронна библиотека, която 
има достъп до всички услуги чрез интернет и притежава документи само в електронна фор
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ма. Дигиталната библиотека е организирана колекция от информация, постъпила по различни 
начини, съхранява се в цифрова форма и е достъпна чрез мрежова свързаност. Като важен 
елемент от дигиталната библиотека информацията трябва да бъде организирана в определена 
система.

Библиотеките, заедно с другите институции пазители на паметта като музеи и гале
рии, работят все повече за създаването на цифровизирани материали, като осигуряват широк 
достъп до тях за своите потребители и за цялото общество. Разработването на програми за 
дигитализация предлага възможности на обществените библиотеки за привличане на гражда
ни, които преди това не са използвали услугите им, и поспециално да насърчава гражданите 
да бъдат активни и обучени участници в изследването на възможностите на мрежовия свят, в 
който живеем сега.

Предоставянето на дигитализирани материали на крайните потребители ще бъде отно
сително лесно, тъй като развитието на интернет и световната мрежа осигуряват необходимата 
инфраструктура, софтуер и технически стандарти. Въпреки лесния начин, по който могат да 
бъдат достъпни в мрежата, съществуват и някои трудности. Например, ако цифровите дисплеи 
не са безплатни, ще са необходими сложни процедури и софтуер за събиране на такси за полз
ване и за защита на правото на интелектуална собственост. Освен това, с увеличаването на 
броя на изображенията, организирането на колекциите се превръща в основен проблем. Така 
както в библиотеката трябва да е сигурно, че книгите на рафтовете са подредени в някакъв ред, 
така и дигитализираните изображения трябва да бъдат поставени в категории и систематично 
описани чрез стандартна технология, ако искаме да дадем възможност на потребителите да 
намерят търсените от тях изображения.

Много е важно дигитализираните материали правилно да се каталогизират и да се осигу
ри подходящ достъп до метаданните. Найдоброто решение би било да се предостави възмож
ност на крайния потребител да търси, да разглежда, да изтегля и да използва дигитализирани 
материали, без значение къде се намират те и без да прави специални настройки на компютъра 
си. Това важи не само за приемане на техническите стандарти, но и за регулиране на автор
ското право. Дигитализацията е важна стъпка в създаването на цифрово съдържание, което 
напълно ще укрепи дигиталната Европа. Това е много важна дейност за запазване на общото 
европейско културно наследство, като предоставя на всеки гражданин свободен достъп до това 
наследство.

Визията за съществуването на Европейската библиотека се основава на факта, че биб
лиотеките са институциите, които се грижат за запазването и защитата на интелектуалната 
продукция, както традиционна, така и цифрова, както и за осигуряване на равен достъп до 
националното културно наследство с цел да се насърчи разбирането и разнообразието на евро
пейското знание и култура. Основните цели на Европейската библиотека са: създаване на съв
местен електронен каталог на националните библиотеки от Европа, в който може да се търси 
на езиците на всички участващи държави; създаване на интернет портали със съответната ин
формация за националните библиотеки; създаване на цифрова европейска библиотека, съкро
вищница на европейското културно наследство и създаването на паневропейска библиотечна 
уеб услуга – портал, който предлага достъп до всякакви източници: книги, научна периодика, 
списания, мултимедийни документи.

Дигитализацията предоставя ключовия механизъм за използване на уникалното евро
пейско наследство и за подкрепа на културното многообразие, образованието и творческите 
индустрии. Въпреки че държавитечленки на ЕС са инвестирали в улесняването на достъпа 
до тяхното културно наследство все още има много препятствия за постигане на краткосрочен 
или дългосрочен успех на тези инициативи. Препятствията включват различия в подхода към 
цифровизацията; рискове от използването на неадекватни технологии за създаване на цифро
ви обекти; предизвикателства, произтичащи от дългосрочната защита на достъпа до цифрови 
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обекти; липса на последователен достъп, свързан с правото на интелектуална собственост; 
липса на сътрудничество между културните и новите технологични програми.

Фактът, че Република Македония не е член на Европейския съюз, не означава че македон
ското културно наследство не е достъпно за гражданите на ЕС. Националната и университет
ска библиотека „Св. Климент Охридски“ е част от проекта Европейска електронна библиотека 
и работи за неговата побърза реализация. С този проект македонското културно богатство 
няма да бъде изключено от общата база на знанието и информацията, която вече е създадена 
в ЕС. Точно това е и целта на съществуването на Европейската електронна библиотека, която 
обединява културите чрез европейските национални библиотеки.
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Регионален археологически музей – Пловдив в опазване и 
представяне на културно-историческото наследство 

Елена Филадска 

Задължение и отговорност на всеки народ и всяка държава е опазването на дви
жимото и недвижимото културно наследство. Регионален археологически музей – Пловдив е 
една от институциите, която вече 130 години следва тази посока. Целта на настоящето изложе
ние е, от една страна – да запознае участниците в XXVIII Национална конференция на ББИА 
с историята на музея като един от найстарите музеи в България, основан първоначално като 
Областна библиотека и музей, а от друга – да представи дейността на музея и участието му в 
проекта „Дигитално културноисторическо наследство на община Пловдив“.

От 1879 г. до днес музеят се утвърждава като самостоятелна културна институция с на
ционална и международна значимост и с над 130годишна история; минава през няколко етапа 
на развитие, в които 8 пъти е преименуван; 3 пъти се сменят сградите, в които се е помещавал; 
3 пъти е бил затварян за посетители; начело са заставали 21 директори, като трима от тях (Бо
рис Дякович, Димитър Цончев и доц. др Костадин Кисьов) имат голям принос в основаване
то и изграждането му като функционираща културна институция. Регионален археологически 
музей има собствена специализирана библиотека и е единственият музей в Пловдив, който има 
щатно назначен библиотекар. 

История на музея – основаване и преименувания 
I именуване: 1879 г. – Областна библиотека и музей (1879 – 1885)1 
Основан е през 1879 г. – непосредствено след Рускотурската освободителна война 

(1877 – 1878 г.) като Областна библиотека и музей, когато по идея на Йоаким Груев (тогава 
директор на Народното просвещение) се започва събиране и закупуване на старини и книги, а 
Иван Добровски (първият уредник на книгохранилището и музея) съставя правилник за тяхна
та дейност. Покъсно, през 1882 г. се постановява „Публичноадминистративен правилник за 
устройството и управлението на Областните библиотека и музей“, като събираните старини са 
разделени в три отдела: 

 Отдел за старини;
 Отдел за стари монети;
 Отдел за ръкописи и старопечатни книги.
Помещавали са се заедно с Дирекцията на народното просвещение в къщата на Марко 

Бей и Исмайл Бей.

II именуване: 1886 г. – Народна библиотека и музей (1886 – 1901) 
След съединението на Княжество България и Източна Румелия Областната библиотека и 

музей се преименуват в Народна библиотека и музей. Преместени са в сградата на Областното 
събрание. 

След 5 години за около 8 години музеят е затворен, заради нестабилно управление и не
редности, а след това е възстановен благодарение на амбицията и упоритата дейност на Борис 
Дякович – археолог, библиограф и научен работник, който става и директор на музея.

1 Кисьов, К. 130 години Археологически музей Пловдив. – В: Годишник на Регионален археологически 
музей – Пловдив. Том XII, с. 1 – 3.



 56

III именуване: 1909 г. – Археологическо-нумизматичен кабинет (1909 – 1921) 
Музеят е възстановен със Закона на народното просвещение.

IV именуване: 1921 г. – Археологически музей (1921 – 1930) 
С изменението на гореспоменатия закон и Указ №145 от 06 юли 1921 г. на цар Борис III 

музеят е преименуван в Археологически музей. Борис Дякович – директор на музея от 1901 
до 1932 г. – разработва нов правилник, одобрен от Министерството на просвещението, според 
който събираните старини се разпределят в следните три отдела:

 Археологически отдел;
 Нумизматичен отдел;
 Художествен отдел.

V именуване: 1930 г. – Народен музей (1930 – 1945) 
През 1928 г. музеят е преместен в сградата, в която се помещава и днес, на пл. „Съедине

ние“ №1 – тогава сграда на Окръжното данъчно управление. За целта е преустроена и ремон
тирана. През 1930 г. музеят е открит за посетители и е преименуван от Археологически музей 
на Народен музей. Димитър Цончев става директор на музея през 1934 г. 

VI именуване: 1945 г. – Народен археологически музей (1945 – 1994) 
След 9 септември 1944 г. се извършва реорганизация на културните учреждения в Пло

вдив. От събраните старини се създават Музеят на Възраждането и националноосвободител
ните борби и Държавната художествена галерия, а през 1945 г. археологическият музей окон
чателно се отделя от Народната библиотека. Той става самостоятелна институция с отдели: 

 Праистория;
 Античност;
 Средновековие;
 Нумизматика.
Независимо, че музеят се отделя от Народната библиотека, той запазва голяма част от 

книжното си богатство и основава собствена специализирана библиотека.

VII именуване: 1994 г. – Археологически музей (1994 – 2006) 
През 1994 г. Народен археологически музей официално е преименуван на Археологи

чески музей, като от 1994 г. до днес директор на музея е доц. др Костадин Кисьов. Поради 
изключително лошо състояние на сградата, липса на фондохранилища и изостанала и занема
рена музейна дейност, през 1996 г. музеят е затворен за посетители за 14 години.

VIII именуване: 1 юли 2006 г. – Регионален археологически музей (2006 – до днес) 
С Постановление №80 от 07 април 2006 г. на Министерския съвет, считано от 1 юли 

2006 г., музеят придобива статут на Регионален археологически музей. В периода 1996 – 2010 
музеят е затворен, сградата е изцяло ремонтира, а експозицията е обновена. През 2010 г. той 
отново е отворен за посетители, като един от наймодерните музеи в страната със собствена 
специализирана библиотека.

Приносът на трима от най-значимите директори на музея 
Борис Дякович – археолог, библиограф, научен работник и директор на музея в периода 

1901 – 1932. Изучавал е „Класическа история и археология“ в Сорбоната, Париж. 
Професионализмът и неуморимото ръководство на Дякович са насочени найобщо в три 

посоки: превръщането на Пловдивската народна библиотека и музей в една от найдобре уре
дените и работещи институции не само в България, но и в Европа; издирване и опазване на 
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археологически материали, проучване и реставрация на археологически обекти и паметници 
на културата; грижа и отношение към книжното богатство. Той изработва нов Правилник за 
библиотеката и музея, утвърден от Министерство на просвещението, превръщайки институ
цията в просветна и научна институция на световно ниво; като основател на Пловдивско архео
логическо дружество (1923) и председател на Фонд „Пловдивска област“ са проучени и съхра
нение много от археологическите обекти в Пловдив и региона като могилата в кв. Каменица, 
Пловдив, гробниците в Старосел, могилата в землището на с. Дуванлий и много други. Той 
поставя началото и на специализираната библиотека на музея, на самостоятелната издателска 
дейност с „Годишник на народната библиотека и музей в Пловдив“, както и на международния 
книгообмен.

Димитър Цончев е завършил история в Софийския университет и е специализирал ар
хеология и музейно дело в Париж. Археолог и научен работник с богат опит (член на Архео
логическия институт в Берлин и Виена, сътрудник на Археологическия институт в Париж и 
Прага, както и на музеите в Рим и Москва). Директор е на музея в периодите 1934 – 1944 и 
1947 – 1953.

Благодарение на богатия си професионален опит Цончев продължава и доразвива делото 
на Дякович. Прави теренни обхождания и проучвания на антични обекти в Пловдив и региона. 
Под негово ръководство са извършени разкопките на Небет тепе и Римския стадион в Плов
див, превърнали се днес в туристически забележителности, както и на много други обекти. 
Основател е на археологическата карта за Пловдивска област и инициатор на самостоятелното 
издание „Годишник на Народния археологически музей – Пловдив“. Автор е на над 200 статии 
в областта на археологията и нумизматиката.

След разделянето на библиотеката и музея през 1945 г., Цончев настоява специализира
ната литература и сбирката от ценни издания да останат в Археологическия музей. По време 
на неговото ръководство е въведена първата самостоятелна инвентарна книга на библиотеката 
към музея от 12 юни 1945 г.2 По негово настояване световноизвестното днес Панагюрско злат
но съкровище постъпва и се инвентира във фонда на Пловдивския археологически музей през 
1949 г.

Доц. др Костадин Кисьов – археолог, музеен сътрудник и университетски преподавател 
с богат опит и постижения в областта на археологията и музейното дело е директор на музея 
от 1994 г. до днес. Автор е на 3 монографии и над 50 статии. Научен ръководител и проучвател 
на около 170 обекта в Пловдив и региона, област Смолян и област Пазарджик.

Когато той поема управлението, музеят е в изключително лошо състояние. Сградата е 
пропукана, покривът тече, старото фондохранилище е използвано за склад за дърва и въглища, 
библиотеката е превърната в склад за книги, музейната дейност е занемарена и изоставена – 
инвентаризации не били правени от 20 години, находките са разпръснати, голяма част от тях 
не са консервирани и реставрирани, а в музейната документация и кореспонденция няма ред и 
систематичност.3 Предвид ситуацията и напълно оправдано, експозицията на музея е затворена 
за посетители от 1996 г. до 2010 г., но дейността на музея не е прекратена. 

В този период усилията и ръководството на директора са насочени успоредно в няколко 
посоки:

1. Цялостен ремонт и преустройство на сградата – направен е основен ремонт на покрива 
и старата постройка; изградена е нова музейна сграда, която е интегрирана в старата; 
нов административен корпус със служебен паркинг, зала за временни изложби, конфе
рентна зала; изградени са нови и модерни фондохранилища и ателие за консервация 

2 Толева, П. Музейната библиотека – традиции, иновативни политики и практики. – В: Годишник на Реги
онален археологически музей – Пловдив. Том XII, Пловдив, 2014, с. 34.

3 Кисьов, К. 130 години Археологически музей Пловдив. – В: Годишник на Регионален археологически 
музей – Пловдив. Том XII, с. 3 – 5.
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и реставрация, отговарящи на съвременните европейски изисквания; възстановя се 
библиотеката с фондохранилище и се назначава библиотекар. Цялата сграда е с кли
матизация и вентилационна система, СОТ и под денонощна физическа охрана.

2. Изготвя се нов тематикоекспозиционен план. Новата експозиция е оборудвана с нови 
съвременни витрини и представя находки от Пловдив и региона: богата нумизматична 
колекция, праисторическо изкуство, елинистическата и тракийската култура, Филипо
пол по време на Римската империя и Средновековието. В музея има и експозиционна 
зала, която разказва за етапите на развитие на самия музей. В този ред на мисли, Регио
нален археологически музей – Пловдив е единственият музей в града и един от малко
то в страната, който не само опазва, но и представя собствената си памет и история.

3. Провеждат се археологически разкопки в Пловдив и региона, като намереният мате
риал се прибира в музея и се обработва според установените правила и изисквания, а 
проучените обекти се публикуват в различни издания.

4. Организиране на изложби – независимо, че музеят е затворен за посетители, предста
вянето и популяризирането на културното наследство в тези 14 години не спира – му
зеят организира и участва в национални и международни изложби: 15 изложби в стра
ната и 11 международни изложби в САЩ, Финландия, Брюксел, Белгия, Германия, 
Испания, Италия, Дания, Франция, Швейцария, Япония.

5. Продължена е и традицията за изданията на музея (след 1994). Годишник на музея се 
издава през 1997, 1999, 2001, 2002, 2004, 2009 и 2014 г.; издадени са още 3 моногра
фии, албуми, каталози, пътеводители и брошури.

6. Организират се конференции, лекции и дискусии. 
7. Систематизират се и се архивират наличната кореспонденция и документация на музея.
Официалното откриване на музея е през 2010 г., като Регионален археологически музей 

в Пловдив е признат едновременно за една от найстарите, но и наймодерни институции в 
страната.

Според чл. 24 от Закона за културното наследство музеят е културна и научна органи
зация, която издирва, изучава, опазва и представя културни и природни ценности и образци с 
познавателна, образователна и естетическа цел.

Смело и категорично може да се заяви, че Регионален археологически музей – Пловдив 
неуморимо и отговорно работи в тази посока. Някои от дейностите, които целогидишно из
вършва и годишно отчита са:

 Фондова дейност – включва инвентаризации, фондови комисии, консервационнорес
таврационна дейност.

 Експозиционна дейност – организиране на изложби в музея и участие в национални и 
международни изложби.

 Научноизследователска дейност – включва археологически разкопки, наблюдения, 
теренни обхождания, научна дейност и публикации, участие и организиране на конфе
ренции, следене и актуализация на Археологическата карта на България.

 Научнопопуляризаторска дейност – изнасяне на беседи, участие в образователни 
прог рами и проекти.

 Административностопанска и организационна дейност.
След 2010 г. музеят не спира да участва и организира изложби от национален и междуна

роден характер. Съкровищата на РАМ – Пловдив са гостували във Франция, Австрия, Норвегия, 
Япония, Москва. В същото време, отговаряйки на международните изисквания за музей, той има 
правото да приема и представя международни гостуващи изложби: през 2013 г. Националният 
археологически музей и Нумизматичният музей в Атина гостуват с изложбата „Непреходен от
печатък в историята – съкровища от гръцките музеи“, представяйки 195 редки и много ценни 
експонати; през 2015 г. музеят посреща Лувъра с изложбата „Среща с египетски жрец“. 
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Безспорен е фактът, че проучените, реставрирани, опазени и социализирани през годи
ните археологически обект като Римски стадион, Античен театър, Одеон, Небет тепе, подлез 
Археологически и сградата „Ейрене“, Малката базилика и още много други са обекти от на
ционално значение. Благодарение на опазените археологически обекти и забележителности 
Пловдив има този старинен културноисторически облик и предизвиква интереса на много 
туристи и чуждестранни медии.

Библиотека „Борис Дякович“ – библиотеката към музея 
След 2010 г. за библиотеката към музея е обособено помещение и получава името „Бо

рис Дякович“. Има съвременно книгохранилище, съобразено с библиотечните изисквания за 
съхранение на книжните материали. Фондът наброява 15 000 документа (специализирана ли
тература и периодичен печат), чието реорганизиране и съхранение е дело на др Петя Толева – 
завеждащ библиотеката към музея в периода 2010 – 2017. Ръководени от професионализма и 
опита ѝ в областта на библиотекознанието, музеят следва съвременните информационни тен
денции и закупува от фирма „СофтЛиб“ специализиран софтуер – „Електронен каталог Кни
ги“. Това позволява бърз и лесен достъп до книжното богатство и титулува музея като един
ствения музей в региона с автоматизирана библиотечна система и открит библиотечен щат.4

Запазени са установените традиции в книгообмена с библиотеки в България и чужбина, 
като стремежът на музея е да увеличава институтите и институциите, с които разменя книжно 
наследство. За периода 2010 – 2013 книжният фонд се увеличава с 1909 книжни тела от книго
обмен и дарения, а партньорите по книгообмен се увеличават с 23 български институции. През 
2017 г. книгообмен се осъществява с 36 български и 48 чуждестранни институции, а новопос
тъпилите заглавия са близо 300 (от обмен и дарения).

Тъй като библиотека „Борис Дякович“ е богата на специализирана литература и прите
жава сбирка от редки и ценни издания, за периода 2010 – 2018 тя е организирала 8 временни 
изложби. Този тип прояви са още една стъпка и добра инициатива в популяризиране книжов
ното наследство на музея.

Участие в проект „Дигитално културно-историческо наследство на община 
Пловдив“ 
Този проект е по програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, мярка 2 

„Документиране на културната история“. Целта е дигитализиране на движимото и недвижимо 
културно наследство на Пловдив. Община Пловдив е бенефициент, а партньори са шестте кул
турни институции в града – НБ „Иван Вазов“, РАМ, РЕМ, РИМ, ГХГ и ОИ „Старинен Плов
див“. Проектът стартира през 2015 г. и приключи успешно през 2017 г. с дигитализирането на 
50 000 единици, публикувани на сайта, разработен специално за нуждите на проекта.5

Регионален археологически музей – Пловдив получи висококачествени скенер А3 
COPYBOOK COBALT, скенер за негативи и мобилен 3D скенер ARTEC EVA, както и фототех
ника за оборудване на фотостудио, настолен компютър и лаптоп, с които извърши дигитализи
рането на 7 000 единици общо от всичките си фондове:

 Фонд „Праистория“ – 134 единици (45 – от негативи и 89 – дигитални снимки).
 Фонд „Античност“ – 2815 единици (2361 – от негативи и 454 – дигитални снимки).
 Фонд І хилядолетие (този фонд е към фонд „Античност“) – 19 единици от диапозити

ви.

4 Толева, П. Музейната библиотека – традиции, иновативни политики и практики. – В: Годишник на Реги
онален археологически музей – Пловдив. Том XII, Пловдив, 2014, с. 33 – 34.

5 Достъпно на: http://digital.plovdiv.bg

http://digital.plovdiv.bg
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 Фонд „Средновековие“ – 799 единици (544 – от негативи и 255 – дигитални снимки).
 Фонд „Нумизматика“ – 775 единици от негативи.
 Научен архив – 2457 единици от негативи.
 Обменен фонд – 1 брой – от негативи.
Трудностите, които се преодоляха в рамките на проекта, бяха две. От една страна, какъв 

да бъде общият критерий за описване на метаданните предвид специфичния профил на всяка 
от институциите, а от друга страна – изпълнението на заложения обем работа за 7 месеца ди
гитализиране. Независимо от това, проектът се изпълни и приключи успешно. Дигитализира
ните единици са с високо качество и биха могли да се използват за научноизследователска и 
популяризаторска дейност.

Интересен е въпросът на какъв принцип и по какъв критерий Регионален археологиче
ски музей – Пловдив избра да дигитализира само 7000 единици от изключително богатия си и 
разнообразен фонд.

Взе се решение да се дигитализират основно постари негативи и диапозитиви с цел тях
ното опазване и продължително съхранение. Представиха се в цялост значими обекти като бул. 
„Лиляна Димитрова“ – бл. 23, където е разкрита Малката базилика, или Подлез Археологиче
ски, където се намира обект „Ейрене“, които да се проследят в целия процес на проучване – от 
изкопните дейности до намерените находки.

Имаше и тематичен подход – например, разнообразие от лампи, теракоти, тежести или 
цели колекции (колекция „Възраждане“ включва разнообразни ценности като накити, църков
на утвар и градски бит от периода XVII – XIX век).

Нещо, което не се случи в рамките на проекта, но е заложено като бъдеща цел, е диги
тализиране на част от фонда на библиотеката като например постарите Годишници на музея, 
които са амортизирани и са в единични екземпляри, сбирката от редки и ценни издания на 
Димитър Цончев или издания, към които има голям интерес. 

Представеното изложение щрихова причините, поради които Регионален археологиче
ски музей – Пловдив се утвърждава като научен институт в национален и международен ма
щаб. В своята над 130годишна история музеят и библиотеката не спират да проучват, опазват 
и популяризират движимото, недвижимото и книжовното наследство.

Използвана литература: 
1. Кисьов 2014: Костадин Кисьов. 130 години Археологически музей Пловдив. В: Годишник 

на Регионален археологически музей – Пловдив. Том XII, с. 1 – 25.
2. Толева 2014: Петя Толева. Музейната библиотека – традиции, иновативни политики и прак

тики. В: Годишник на Регионален археологически музей – Пловдив. Том XII, с. 33 – 44.
3. Археологически музей Пловдив – брошура, 2010.
4. Закон за културното наследство.
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Основни реставрационни дейности и концепции за съхранение 
на специалните колекции 

Весела Делинска 

Още от създаването си през 1879 г. Пловдивската народна библиотека е архив на 
изключително ценно и значимо културноисторическо наследство. В началото на ХХ век ди
ректорът на Народната библиотека и музей в Пловдив Борис Дякович отделя редките и ценни 
книги в отделна сбирка. През 1949 г. е създаден отдел „Специални сбирки“, където се съхраня
ват библиотечни документи, различаващи се по определени белези от другите книги в библио
теката. Те са обособени в отделни фондове и имат изключителна стойност като издания – ръ
кописи на пергамент и хартия от ХI до ХIХ век, палеотипи, славянски първопечатни издания, 
възрожденски издания от периода 1806 – 1878, редки и ценни издания, щампи, архивни доку
менти, портрети и снимки.

В Пловдивската народна библиотека се пазят 352 ръкописа. Славянските ръкописи са 
177. Поголяма част от тях са писани на хартия, а 26 са на пергамент. Османотурските ръко
писи наброяват 120 (от които арабски – 86; турски – 31; персийски – 3). Сбирката от ръкописи 
съхранява известните в научния свят особено скъпи и ценни средновековни книжовни памет
ници като Кюстендилски палимпсест (края на ХІІ век), Слепченски апостол (фрагмент) (втора 
половина на ХІІ век), Кичевски триод (ХІIІ век) и др. 

Опазването на фондовете е първа и неотменна грижа в работата на библиотеката. Първо
степенно значение се отделя на найстарите и уникални документи. Реставрационната лабора
тория при Народна библиотека „Иван Вазов“ е създадена през 1975 г. Преди 2015 г. няма други 
данни относно извършваните реставрационни дейности, освен няколкото достигнали до нас 
протоколи за консервационна намеса от 80те години на ХХ век.

Найспецифичните обекти, реставрирани в Народна библиотека „Иван Вазов“ в периода 
2015 – 2018, са: 

 листоотливане на два ценни ръкописа; 
 два керамични проекта от Йоан Левиев;
 два маслени портрета от Асен Дочев и Владимир Рилски;
 превенция на специалните колекции.
През месеците ноември – декември 2016 г. се обърна посериозно внимание на обектите 

от отдел „Специални сбирки“. Бяха реставрирани обекти от фондовете БИА и Ръкописи. Беше 
извършен обстоен преглед на славянските ръкописи с цел преценка кои от тях се нуждаят от 
консервационнореставрационна намеса. Работата започна с два обекта – три листа от Сбор
ник от монашески слова и поучения (трета четвърт на ХІV век) и четири листа от Цветен триод 
(пентикостар) (ХVІ век). Те бяха реставрирани по време на моя стаж в Националната библио
тека „Св. св. Кирил и Методий“ в София в направление „Консервация, реставрация и опазване 
на фондовете“.

Требник (фрагмент), ХІV век 
Материал: ръчна хартия.
Състояние преди реставрация: Ръкописът се състоеше от три отделни листа с различ

на големина и силно нарушена цялост. Наблюдаваха се множество нагъвания, разкъсвания, 
липсващи части и силно повърхностно замърсяване. В резултат от микробиологична дейност 
хартията е отслабена, а текстовете са избледнели. Реставрационна намеса: 
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 механично почистване на повърхностните замърсявания;
 дезинфекция със спиртноводен разтвор на следите от микробиологична активност;
 отделяне на фрагментарно запазени парчета хартия от близкостоящ в ръкописа лист;
 възстановяване на липсващи части чрез листоотливане;
 пресоване; 
 изработване на предпазна папка от картон с алкален буфер.

Цветен триод (фрагмент), ХVІ век 
Материал: ръчна хартия.
Състояние преди реставрация: Ръкописът се състоеше от четири листа, два от които със

тавляващи бифолио. Те бяха силно деформирани, със силно нарушена цялост и големи липсва
щи части поради прояждания от гризачи. Наблюдаваха се повърхностни замърсявания, водни 
петна вследствие на повишена влажност, восъчни петна и следи от микробиологична актив
ност. Реставрационна намеса: 

 механично почистване на повърхностните замърсявания;
 дезинфекция със спиртноводен разтвор на следите от микробиологична активност;
 химично почистване на петната с органичен произход;
 укрепване на тампонните мастила и украсителните елементи, изписани с червено 

мастило, с разтвор на етилцелулоза;
 възстановяване на липсващи части чрез листоотливане;
 пресоване;
 изработване на предпазна папка от картон с алкален буфер.

През 2016 г. започна изготвянето на шаблони, които да бъдат използвани за изработване 
на поставки за книги за временни изложби в НБ „Иван Вазов“. След подробно проучване на 
вече установените у нас и по света практики, бяха подбрани найдобрите варианти и се достиг
на до крайния вид на новото изделие, изготвено в различни размери. В бъдеще това ще подпо
могне подоброто съхранение и грижа за книжния фонд на библиотеката, обръщайки особено 
внимание на обектите от отдел „Специални сбирки“. 
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Може да се обобщи, че от септември 2015 г. досега в Лабораторията по реставрация при 
НБ „Иван Вазов“ беше поставено началото и се продължи тенденция за обновяване на мате
риалната и техническата ѝ база, набавяйки нови продукти за реставрация и на произведения 
на изобразителното изкуство (платна, пигменти, ретуш и крайни лакове). Беше закупено про
фесионално оборудване – каутер, с който да се оптимизира дейността на звеното. За съхране
нието на графичния фонд бяха закупени първите безкиселинни картони – тенденция, която 
тепърва ще се развива в бъдеще. 

През първата половина на 2017 г. беше проведена цялостна инвентаризация на обектите, 
съхранявани в отдел „Специални сбирки“. Въз основа на нея се предвижда набавяне на още 
материали, както и на техническо оборудване, необходимо за поуспешната работа на рестав
рационната лаборатория: закупуване на бариерна хартия и консервационен картон за изра
ботване на нови предпазни кутии за ръкописите и редките и ценни книги oт отдел „Специални 
сбирки“, а за фонд „Портрети и снимки“ – набавяне на специална хартия за безопасно съхране
ние на фотографии, подходяща съобразно проведения „PAT“ – тест, базиран на стандарта ISO 
18916:2007 за оценяване на продуктите за съхранение на фотографии. 

През 2017 г. беше продължена работата в едно сравнително ново за реставрационната 
лаборатория направление, а именно върху сбирката от маслени картини, които НБ „Иван Ва
зов“ притежава. През месец октомври бяха завършени реставрационноконсервационните дей
ности на две маслени картини върху платно – „Портрет на Георги Лъджев“ от Асен Дочев и 
„Портрет на Йоаким Груев“ от Владимир Рилски. Те се намираха в тежко състояние, изисква
що незабавна намеса.

Асен Дочев, „Портрет на Георги Лъджев“ 
Техника: маслени бои, платно.
Състояние преди реставрация: Картината беше в много тежко състояние, поради продъл

жителното въздействие на влага върху нея. Беше силно пострадала и оригиналната ѝ позлатена 
рамка, по която се наблюдаваха многобройни загуби и разслоявания между технологичните 
слоеве на позлатените участъци и дървената основа. Платното беше отпуснато и деформирано, 
с множество ожулвания по живописния слой и натрупвания от повърхностни замърсявания по 
цялата му площ откъм лицето и откъм гърба. Подрамката не беше скосена, не съответстваше 
на размера на рамката, поради което не можеше да се използва повторно за изпъване на твор
бата. Реставрационна намеса:

 демонтаж от рамката;
 демонтаж от подрамката;
 укрепване на живописния слой;
 изпъване върху работна подрамка;
 отстраняване на повърхностните замърсявания откъм гърба и лицевата част на творбата;
 изпъване на платното върху нова скосена клинова подрамка, съобразена с размера на 

творбата; 
 нанасяне на реставрационни китове върху живописния слой; 
 цветова интеграция (ретуш);
 нанасяне на ново лаково покритиe върху живописния слой; 
 монтиране на картината в нова рамка.

Владимир Рилски, „Портрет на Йоаким Груев“ 
Техника: маслени бои, платно
Състояние преди реставрация: Картината беше силно деформирана и отпусната пора

ди изпъване върху неподходяща подрамка. Механичната здравина на основата беше отслабе
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на в близост до долния подгъв на картината, където по гърба на подрамката имаше следи от 
действие на влага. Наблюдаваха се люпежи и загуба на части от живописния слой, както и мно
гобройни ожулвания и протривания поради съприкосновение с други близкостоящи обекти. 
Имаше натрупвания от повърхностни замърсявания по цялата площ на картината, както откъм 
лицето, така и откъм гърба. Два от подгъвите на платното (горен и долен) нямаха нужната ши
рочина, за да бъде картината изпъната върху подрамка. Реставрационна намеса:

 демонтаж от подрамката;
 укрепване на живописния слой;
 изпъване върху работна подрамка; 
 отстраняване на повърхностните замърсявания откъм гърба и лицевата страна на кар

тината;
 поставяне на ивици в зоните на горен и долен подгъв на платното;
 изпъване на платното върху нова скосена клинова подрамка;
 нанасяне на реставрационни китове;
 цветова интеграция (ретуш);
 нанасяне на ново лаково покритиe.

Във връзка с работата по проекта за дигитализация на културноисторическото наслед
ство от Пловдив за първи път се обърна внимание на физическото състояние на обекти от 
колекцията Проекти на монументални произведения, а именно на пет проекта за стенописи, 
изпълнени в темперна или смесена техника върху картон – четири от тях от художника Енчо 
Пиронков и един – от Йоан Левиев. Работата по последните приключи през настоящата година.

Два от проектите бяха особено интересни поради техниката и съставляващите ги материа
ли: проекти за керамика 1 и 2 от Йоан Левиев и Ана Гребенарова за оформление на интериора 
на Партиен дом – Пловдив. Реализирани са в размер през 1966 г. Мащабът на първия от тях е 
1:10, а на втория – 1:25, с размери съответно 71/87,5 см и 29,5/100 см. Материалите, от които 
са изградени, са картон и керамика, с използване на смесена техника (молив, темпера и колаж).

Двата обекта преминаха реставрационни дейности, включващи механично почистване, 
подлепване на разслоени/разкъсани участъци, почистване на разлепените керамични елемен
ти от лепилния филм и повторното им монтиране на определените места, вставки в зоните 
на липси и счупвания, хартиени вставки на картонената основа, цветова интеграция (ретуш) 
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и монтиране на нови релефни елементи от безкиселинен картон в подходящ цвят. За възста
новяването на последните за образец бяха използвани диапозитиви и снимки, направени при 
постъпването на проектите във фонда на НБ „Иван Вазов“.

За оптимално добро съхранение на двата проекта след реставрация бяха изработени кон
траформи от два слоя велпапе и стиропор, както и нови папки с подвижни крила за полесна и 
безопасна работа с проектите в бъдеще.
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Поглед върху перспективите и дейности, свързани с опазване на 
колекциите1 

Искра Цветанска 

В новата динамично променяща се среда, посредством усъвършенстване на управ
ленските технологии и въвеждане на нови авангардни екологични методи и стандарти, култур
ните институции ще бъдат в състояние да гарантират достъпа и опазването на документалното 
наследство на България, като постоянно се идентифицират факторите, от които зависят тези 
диаметрално противоположни, но съвместими помежду си мисии – достъп и опазване.

Документалното наследство в архиви, библиотеки и музеи съставлява основна част от 
паметта на народите на света и отразява разнообразието на хората, езиците и културите. Въп
росът за опазване на това наследство е източник на безпокойство сред нас специалистите, 
които сме запознати с неговата крехкост и произтичащите от това рискове от загуба на важни 
източници на информация.

В последните години, паралелно с разширяване на границите на политическа и икономи
ческа интеграция, с промените в традиционното геополитическо мислене, еволюира предста
вата за документално наследство, за неговия обхват и съдържание. Променят се критериите за 
автентичност и методите за опазване, съхранение, използване и управление.

Масовото навлизане на интеграционните и комуникационните технологии в органи
зацията и управлението на съвременните модерни общества преобръща и издига ролята на 
библиотеките, архивите и музеите в общодостъпни институционални структури, работещи в 
сътрудничество помежду си, с цел да се осигури безпрепятствен достъп до документалното 
наследство, да се формира общо информационно пространство и да се повиши културата на 
гражданското общество. В България найбързи положителни резултати в тази насока отчетли
во се забелязват в библиотечните и архивни институции, с перспектива те да се превърнат в 
универсални центрове на информация.

Въпреки тенденцията за намаляване на зависимостта на хартията в лицето на смартфона 
и електронните книги, нашата история е написана основно на хартия. Нашето знание и кул
турна идентичност се основават на различни пергаментни и хартиени артефакти, като ръкопи
си, книги, снимки, отпечатъци и т.н. Докато химията е в основата на науката за консервация 
на пергамент и хартия, е необходимо да се обърне внимание на смесените колекции от тези 
артефакти в библиотеки, музеи и архиви. С течение на времето хартиените колекции са сред 
найуязвимото културно наследство. Да, ние не можем да спрем времето, което е отговорно за 
стареенето и деструктирането на колекциите, но можем да го задържим, чрез правилно форму
лирана политика, основаваща се на научните подходи към опазване и съхранение.

Погледът върху перспективите и дейностите, свързани с опазване и съхранение на ко
лекциите са насочени към превантивна консервация и околна среда. Обръща се специално 
внимание на загрижеността и мнението на реставраторконсерваторите по въпроси, свързани 
с екологичните условия на съхранение. 

Замърсяването на въздуха е едно от влиянията на околната среда, чрез който се влошават 
колекциите, разположени на закрито в хранилищата. Други съществени влияния, като темпе
ратура, относителна влажност и светлина, често се наблюдават и контролират. Наличието на 
замърсители във въздуха порядко се измерват или включват в оценката на риска. Обсъждат 

1 Докладът е по проект „Иновативен модел за изследване и социализация на странджанското книжовнодо
кументално наследство“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, Договор ДН 05/5 от 14.12.2016 г.



67 

се последиците от натрупването на замърсявания в закритите помещения и върху колекции
те. Няма да се спирам на основните замърсители в библиотечната и архивна среда и какво е 
тяхното въздействие върху материалите. Казуси, сравняващи стари и нови сгради, с или без 
филтра ция на въздуха, предполагат, че замърсяването основно прониква в сгради чрез сво
бодно движение на въздух. Други проучвания показват ползи от използването на активна въз
душна филтрация, особено в градските райони с високи нива на замърсявания. Понастоящем 
използването на дозиметри, а не измервания на концентрациите, е основният фокус в изслед
ванията за опазване на колекции. Обсъждат се различни подходи за определяне на допустими
те граници за замърсяване на въздуха, включително установяването на т. нар. нива на неблаго
приятните въздействия.

Технологията MEMORIR е разработена като инструмент за лесно измерване и оценка 
на общия риск от разрушаване и деструкция на колекциите, разположени на закрито, поради 
вътрешното въздействие от замърсителите на въздуха. Дозиметрията MEMORIR се прилага в 
Лондон, в Осло, за да се оцени качеството на въздуха. В редица витрини се наблюдава високо 
ниво на киселинния ефект, а в някои помещения и хранилища се наблюдава и високо ниво на 
окислително въздействие.

Сравнително прости са мерките за смекчаване на последиците, като например изграж
дане на плътно затворени витрини, използващи материали с нисък коефициент на излъчване, 
инсталиране на носители, абсорбиращи активен въглен в рамките на микроклимата и използ
ването на архивни кутии за съхранение на документите върху хартия, значително подобряват 
качеството на въздуха, а от там и деструкцията на документите. Като цяло прилагането на та
кива мерки, вероятно ще подобри опазването на колекциите и ще намали разходите, свързани 
със съхранение.

Екоиновативната синергия за безопасно почистване на документи върху хартиен носи
тел чрез използването на хидролати е нова и интересна екоиновативна методика, тъй като те 
са в състояние не само да почистят хартиените документи, но и да унищожат присъстващите 
върху хартията гъбични клетки, които потенционално са вредни както за документите, така и 
за хората.

Устойчив екологичен контрол, чрез създаване на система за управление на околната сре
да за цялата библиотека и подобряване на нейната среда за съхранение на колекции, се прилага 
в Националната библиотека в Токио.

Една съвременна тенденция е прилагането на циклододекан в опазването, като един по
лезен и временен консервант, напълно обратим. Решаващо значение за приложението на ци
клододекан като фиксиращ агент, преди водните обработки, е не разтворимостта му във вода 
и липсата на сублимация, което означава, че веществото се изпарява при стайна температура, 
директно от твърдото състояние, като заобикаля течността. За разлика от други филмообразу
ващи фиксатори, които използваме в практиката като желатин, клусел, паралоид, които подле
жат на стареене, то циклододекана не оставя никакви следи.

Натриевият дитионит се използва в опазването като редуциращ агент в консервацията, 
главно за отстраняване на железни петна (т.н. оксидиращи петна, които причиняват необрати
ма деструкция или „фоксинги“, които са резултат от естествената деструкция на хартията, при
чинени от каталитичното окисление на тежки метали, намиращи се в структурата на хартия та) 
и за различни консервационни лечения. Прилагането на нанотехнологиите (нови химични и 
нанотехнологични методи) дава възможност за деацидификация на документите, оставяйки 
алкален резерв в хартията и по този начин се гарантира дългосрочното съхранение на колек
циите. Използва се и колоидната химия, чрез прилагането на хидроксидни наночастици за 
консолидацията (деацидифицирането и укрепването) на хартията, като по този начин се оси
гурява защитно, неутрално рН или алкален резерв, необходими за дългосрочното съхранение 
на колекциите.
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Постепенното преместване на фокусната точка от консервационно лечение към преван
тивно опазване е найщадящият подход към колекциите и значително поевтиния цикъл от 
консервационната интервенция. Трудностите, свързани с грижата за колекциите, обсъждане 
аспектите на приоритизиране и вземане на решения са много, но когато се занимава със съхра
нението, специалистът трябва да е в състояние да оцени уязвимостта на колекциите и да развие 
стратегии за дългосрочно съхранение.

Необходимо е да се инвестира в превантивни мерки за опазване, а именно – в създава
не на стриктни процедури за поддръжка на защитните периметри на българските хранилища 
за съхраняване на документално наследство. Интегрираната програма за борба с вредителите 
е утвърдена като международно препоръчван ключов фактор, като стратегически елемент от 
цялостната политика за опазване и популяризиране на документалното наследство на всяка 
страна.

От друга страна се наблюдава разширяване на опциите за нетоксично лечение и превен
ция в областта на опазването на документалното наследство, което не трябва да бъде пренеб
регвано от българските институции на паметта. Създават се все понови и поподходящи, на
учнообосновани методи, например като използването на модифицирани атмосфери. Целите 
и приоритетите на концепциите за правилното съхранение и изпълнение на програмите за 
опазване на документалното наследство на България, трябва да бъдат адаптирани към всяка 
институция поотделно. Днес опазването играе все поважна роля при създаването и предоста
вянето на архивните и библиотечните услуги. В някои случаи това довежда и до създаването 
на функционални звена за управление на опазването.

Резултатите от различни проучвания сочат, че към новите идеи и технологии трябва да се 
пристъпва внимателно, след отчитане на резултатите от експерименталните проекти. Чуждият 
опит показва, че не рядко на пръв поглед популярни действия като деацидификацията, могат да 
имат нежелани странични ефекти. Дигитализацията също крие рискове и неслучайно в САЩ 
тя е предмет на изследователски програми, постоянна тема на многобройни работни срещи.

Ясно се откроява нуждата от осъзнаване на факторите, водещи до деструкции и разру
шаване на колекциите, за да се интегрира концепцията за превантивно опазване на всички 
етапи. Само по този начин може да се създаде действащ механизъм за стабилно развитие на 
процесите на опазване на националното документално наследство и за осигуряване на широк 
достъп до него.

Затова изготвянето на национална концепция за опазване на документалното наследство, 
която да е достатъчно разширена и да включва не само ръкописи, редки и ценни книги, но и 
документи на други носители като аудиовизуалните материали, ако те са изразители на нацио
налната памет, е приоритет с особено национално значение.

Препоръчва се развитието на образователни форми, в които акцентът да се поставя на 
ефикасното обвързване на теоретичните постановки с практически казуси от реалната работна 
среда. Постоянното академично и продължаващо професионално обучение е решаващ фактор 
при развитието и прилагането на ефективни интегрирани програми за съхраняване, опазване 
и популяризиране на ценни документални национални ресурси с културноисторическо значе
ние за паметта на българската нация.

С етичен и новаторски подход има надежда, че ще успеем да съхраним нашите колекции. 
Обучението и насърчаването на бъдещите специалисти заемат централна роля в този контекст, 
като се обвързват теорията и практиката.
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Фотографски архив на нацията – възможности и перспективи 

Петко Георгиев 

Културните институции (архиви, библиотеки, музеи и т.н.) като идеологически 
структури на националните държави имат основополагаща роля при утвърждаването на съ
ществуващото народно съзнание. В едно с това и заедно с научните и образователните инсти
туции те го обследват, проучват, разказват, съхраняват и дешифрират. Легитимират го чрез 
официалните информационни и научни канали, масовизират го чрез единната държавна обра
зователна и възпитателна система. Всичко това се случва с основната роля на интелигенцията, 
на която управляващият държавен елит е делегирал управление на процесите. 

Издирването, комплектуването, обработването и съхранението на документалната памет 
на нацията е сред основните задачи, делегирани от държавата на културните институции. Зато
ва не е и чудно, че едни от първите учреждения, появили се след Освобождението в България, 
са Народните библиотеки в София и Пловдив. Говорим за библиотеки, тъй като още от самото 
начало няма български архивохранилища, съхраняващи централизирано значимите истори
чески документи на нацията. 

За първи път се споменава за наченки на организиран архив в устава на Българското 
книжовно дружество в Средец от 1884 г., и то като бъдещо задание по комплектуването на 
документи, свързани със старата и новата българска история.1 Дали можем да сметнем тази 
година за начало на организиран архивен отдел към Българска академия на науките и начало 
на архивното дело в България, не е предмет на настоящото изследване. Важно е обаче да спо
менем, че изследователката на архивното дело в България, Мария Кузманова, смята, че такава 
сбирка, найблизка по задачи до един архив е организирана на база колекциите, събрани от 
Йордан Попгеоргиев и приети от Народния музей в София едва през 1903 г.2 С тази задача се 
заема и тогавашният министър на народната просвета Иван Шишманов. Създаденият „Архив 
на Възраждането“ към Народния музей в София започва съществуването си с формулиране на 
задачите, публикувани в нарочен правилник за ръководство на архива от 1906 г. Тези задачи са 
определени по следния начин да сгрупира на едно място и тури в ред всичко, що се отнася до 
духовния живот на българите през ХVІІІ – ХІХ век та да може въз основа на събрания мате-
риал да се проучи по-обстойно Българското Възраждане.3 Казаното от Кузманова е преповто
рено и в Методическия кодекс, издаден през 2013 г. в частта му, отнасяща се към историята на 
архивното дело в България. Историята на този „Архив на Българското Възраждане“ е сложна и 
известна, съхранявал се е последователно в няколко национални учреждения. През 1924 г. ар
хивът е приет в Народната библиотека в София от Народния етнографски музей, а през 1926 г. 
в библиотеката е утвърдена класификационна схема за организация на документалните мате
риали.4

Въпреки наличието на различни „архиви“ към български библиотеки, музеи, универси
тети и държавни учреждения, не може да се говори за организирано държавно архивно дело в 

1 Методически кодекс. Свитък I. Управление и организация на националния архивен фонд и архивната 
мрежа. София, 2013. 

2 Кузманова, Мария. История на архивите и организация на архивното дело в България. София, 1966. с. 72.
3 Пак там, с. 72.
4 Пак там, с. 84.
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нашата страна до 10 октомври 1951 г., когато Президиумът на Народното събрание издава Указ 
№515, последван от Постановление №344 oт 18 април 1952 г. на Министерския съвет.5

Според този Указ всички ценни документи, наследени от миналото или създаващи се в 
момента, са съставна част на държавния архивен фонд и техен абсолютен собственик е народ
нодемократичната държава.6 Година по късно, през 1952 г. са създадени Централният държа
вен исторически архив, Централният държавен архив на Народна Република България и тери
ториалните държавни архиви в 12те окръжни центъра: София, Благоевград, Бургас, Варна, 
Велико Търново, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен. Обхватът на 
техния профил е комплектуване на учрежденски и лични фондове от окръжно, околийско и 
местно значение от двете епохи – преди и след 1944 г.7

Това, така наречено организирано развитие на българското архивно дело, което е по по
добие на съществуващия централизиран модел на архивната система по съветски образец, по 
думите Андриана Нейкова, е възприет и от всички страни, намиращи се в „Източен блок“.8 
Новопоявилите се структури, управляващи процесите по формиране на държавен архивен 
фонд, извежда на преден план съветския принцип за единство и недробимост на архивния 
фонд, според който документите трябва да се съхраняват на едно място и в един архив.9 Раз
бира се, обект на „изземане“ на архивните фондове, стават всички онези научни и културни 
институции, които в близо 70годишното си съществуване са групирали и съхранили важни за 
България документи в нарочни архивни колекции и специални сбирки. Както казва Кузманова, 
създаването на ДАФ и държавните архиви не предвиждаха запазването на сбирки от архив-
ни документи в двата отдела на Народната библиотека в София.10 

Народните библиотеки в София и Пловдив с много трудности успяват да съхранят своите 
архивни колекции, базирайки се на историческия опит на други страни и найвече на библио
течното дело в СССР, което допуска съхранението и наличието на исторически сформира
ли се архиви в библиотеки.11 По този начин към двете библиотеки започва „легитимно“ до
комплектуване на наличните фондове и колекции, влизащи в състава на организиран архивен 
отдел с името „Български исторически архив“. 

Седемдесет и три години след Освобождението на България, държавата съумява и то не 
без намесата на външни сила да организира и уреди единен държавен архив. Пиер Нора об
вързва възникването на държавния архив с възникването на нацията, успоредявайки тяхното 
развитие.12 Архивите на властта, казва той, очертават една история на властта, държавни-
те архиви подготвяли почвата за една история на държавата.13 Идеята му, че архивът е този, 
който осигурява първото условие за изграждането на историята, история, чийто единствен 
извор са текстовете на историците, е интригуваща. 

За дълъг период от време, българските библиотеки са българските архиви. Техните „спе
циални колекции“ от разнородни архивни материали в това число и фотодокументи са в науч
но обръщение още от самото им основаване. Пловдивската народна библиотека, като старо и 

5 Пак там, с. 154.
6 Пак там, с. 155.
7 Методически кодекс. Свитък I. Управление и организация на националния архивен фонд и архивната 

мрежа. София, 2013. 
8 Нейкова, Андриана. Българската национална архивна система като централизиран модел – постижения, 

проблеми, тенденции. – В: Дигитална библиотека по архивистика и документалистика. [онлайн]. Достъпно на: 
http://www.electroniclibrary.org/articles/Article_0006.html 

9 Кузманова, Мария. История на архивите и организация на архивното дело в България. София, 1966. с. 173.
10 Пак там, с. 237.
11 ВъзвъзоваКаратеодорова, Кирила и др. Обзор на архивните фондове, колекции и единични постъпления, 

съхранявани в Българския исторически архив: Кн. 1. София, 1963. с. 5.
12 Нора, Пиер. Места на памет. Т. 1. София, 2004. с. 220.
13 Пак там, с. 230.
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самостойно библиотечно и архивно хранилище, съхранява документални материали за бъл
гарската история от национален характер. Развитието ѝ като областна, тоест национална биб
лиотека на Източна Румелия само допринася за нейното утвърждаване като водещ, културен и 
научен институт в Южна България и след Съединението. 

Въпреки това до скоро, пък и все още се смята, че сбирката от портрети и снимки на На
ционална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София, е найстарата в страната. Първите 
постъпления там започват още в далечната 1879 г. и в едно с постъпващите архивни фондове 
и колекции.14 Значимите постъпления в националното ни книгохранилище извеждам на първо 
и найзначимо място не само що се отнася до книжния фонд, но и до събирането на портрети 
и снимки в частност. Това може би е и причината, обособената през 1948 г. сбирка, да се смята 
за първата в България. 

В процеса по обследване на темата се установи, че не другаде, а именно в Пловдивската 
народна библиотека и музей се слага началото на найстарата организирана сбирка от портрети 
и снимки. Този своеобразен архивен фотографски фонд възниква през 1921 г., когато тогаваш
ният директор на библиотеката Борис Дякович, предвид нарасналия обем на фотографиите, 
решава да ги обособи в отделна сбирка в едно с щампи и гравюри, не представляващи исто
рическа ценност, за да бъдат заведени в отдела за ръкописи и старопечатни книги. Това негово 
решение има своята логическа историческа перспектива.

Още през 1882 г. към библиотеката започва да функционира и музей. Организираното съ
биране на предмети и документи, имащи отношение към историческото минало на българския 
народ се извършва под вещото ръководство на директора на Народното просвещение Йоаким 
Груев. За тази цел са създадени три отдела – археологически, нумизматичен и палеографски. 
Нарастващите фондове, както на библиотеката, така и на музея, изискват специалисти в съот
ветните области, които да се заемат с описанията на ценностите. 

В периода 1883 – 1885, когато начело на музея е Илия Йовчев, за тази дейност наймного 
му помагат чешките археолози, по това време учители в България – братята Херменгилд и Ка
рел Шкорпил и Вацлав Добруски.15 В преводите и създаването на описите се включва и Атилио 
Такела, който в последствие става директор на библиотеката и музея, като оставя трайна следа 
в българската нумизматика и археология. От същия период са и първите данни за фотографски 
материали. В писмо от Илия Йовчев до директора на дирекцията за Народно просвещение на 
Източна Румелия, в което се рапортува за състоянието на придобитото имущество в подопеч
ната му институция, четем: Освен древните монети в музея са се приели и 5 фотографии на 
народни костюми в Македония.16

Издирвателската дейност на музей се развива и в други направления. Събират се образ
ци от художествени произведения, етнографски и военноисторически сбирки. Колекциите се 
попълват освен с ценности от Източна Румелия, но и с такива от Княжество България и Ма
кедония. По този повод М. Стателова смята, че основателите на музея на другата българска 
държава, са имали амбицията да създават културно учреждение с общонационално значене.17 

Високите амбиции на чиновниците в областта на културата не спират до тук. На гене
ралгубернатора Алеко Богориди е предложено да привлече като специалист в провинцията 
К. Иречек, който да организира в Пловдив музей, библиотека и централен източнорумелийски 
архив.18 Тази идея така и не се осъществява, но въпреки това е свидетелство за един от първите 
опити да бъде създадена обща централизирана научна и културна организация. 

14 Опис на сбирката „Портрети и снимки“ в Народна библиотека „Кирил и Методий“. Ч. 1. София, 1975. с. 7.
15 Недков, Симеон. История на музейното дело в България. София, 2006. с. 96.
16 Архив НБИВ. Писмо №260 от 17 ноември 1884.
17 Пак там, с. 312.
18 Боянов, Станислав. Институции и архиви в Източна Румелия. 1879 – 1885, София, 2016. с. 156.
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След Съединението на Княжество България и Източна Румелия от 6 септември 1885 г. 
Пловдивската народна библиотека и музей влиза в единната държавна институционална систе
ма на княжеството, която и към онази дата не е нормативно подплатена. Въпреки че характерът 
на Пловдивската библиотека не е като на останалите провинциални общински библиотеки, 
нейният статут ще бъде определен чак през 1898 г. с приемане на Правилник на Народните 
библиотеки в София и Пловдив. Тук за пръв път библиотеката е определена като народна. 

През 1915 г. действащият Правилник на Народните библиотеки в София и Пловдив прес
тава да съществува и е изменен на Правилник за управление и уредба на Народната библиотека 
в София. От този момент нататък библиотеката в Пловдив започва да има все послаба роля 
при налагане на политиките в библиотечната област. Това не се харесва на ръководството на 
библиотеката и през 1923 г. с Протокол №43 от 18 октомври, библиотечният комитет в състав: 
Борис Дякович, директор на Пловдивската Народна библиотека и музей, членове Ст. Н. Шиш
ков и Леонид Спасов и членсекретар Николай Райнов, главен библиотекар на библиотеката, 
предлагат Законопроект за Народната библиотека и Народния музей в Пловдив.19 В този зако
нопроект за пръв път се споменава, че обект на събирателство и опазване от страна на библио
теката трябва да бъдат и фотографските материали. Въпреки че още през 1920 г. е приет Закон 
за депозиране на печатни и литографни произведения в народните библиотеки. Нито в него, 
нито в поранни закони, правилници и наредби не се споменава изрично, че фотографските 
снимки са обект на съхранение и събирателство от народните библиотеки. Това за пръв път е 
казано в чл. 5. т. б от Проектозакона на постоянния библиотечен комитет в Пловдив и звучи по 
следния начин: като събира и пази старопечатни книги, ръкописи, фотографии, факсимиле-
та, щампи и други графични паметници, важни за България.20

За съжаление, проектът не се осъществява. Въпреки това си остава първият „нормати
вен“ акт, в който фотографската снимка е спомената като документ и паметник от национално 
значение. Отношението на работещите в библиотеката към фотографските снимки като ценни 
исторически извори е устойчиво и направеното предложение за изменения в Закона за Народ
ното просвещение още веднъж го доказва. 

През 1949 г. започва дейност по обособяване на отдел „Специални сбирки“ в Пловдив
ската библиотека, а до 1950 г. започват да функционират осем обособени фонда и сбирки към 
отдела, а именно: сбирка ръкописни книги, фонд архивни документи, сбирка старопечатни 
(възрожденски) книги, сбирка от музикални композиции, сбирка географски карти, графична 
сбирка и сбирка от портрети и снимки. 

С формирането на отдела Пловдивската Народната библиотека изгражда специализира
ните колекции с методическата помощ и надзора както на Държавните архиви, така и от На
ционалната библиотека. Новата, стара фотографска сбирка получава собствен фондов знак по 
примера на Националната библиотека. Едва през 1953 г. в „Известия на Народна библиотека 
Васил Коларов“ са публикувани първите опити за систематизиране на правила за описание на 
фотоматериали.21 Те трябва да осигурят на библиотекаря и читателя лесна възможност за тър
сене в каталога и придобиване на обща представа за изобразеното, благодарение на коректно 
текстово описание и анотация.

Възникването на правилата за описания на фотодокументи в точно определен истори
чески период носи своите идеологически натрупвания и белези. Длъжни сме да кажем, че тези 
правила са все още „в сила“ и редица библиотеки се ръководят от тях. Въпреки това те имат 
слабости и през годините са „родили“ не едно и две грешни описания. Изправяйки се пред 
предизвикателствата на новата информационна среда, библиотеките са поставени пред невъз

19 Протоколна книга на постоянния библиотечен комитет. Архив НБИВ – Пловдив.
20 Пак там.
21 Пеев, Й., Д. БелчеваПопсавова. Правила за описание на фотоматериали. – В: Изв. на Държ. библ. „В. 

Коларов“ за 1953 г.: Юбилеен сб. София, 1955, с. 287 – 293.
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можността да кандидатстват за участие в големи електрони каталози поради невъзможност
та да бъдат покрити критериите за библиографските описания. Троичното библиотечно „Б. 
м. г.“ – „без място и година“, често е прикрепвано към всеки „неудобен“ за описание документ, 
книга или снимка.

Редица фрапиращи примери за грешни текстови описи са разкрити в процеса на дигита
лизация на фонд „Портрети и снимки“ от 2004 до 2014 г. 

Ф V 33. СОФИЯ – „Общият изглед на града с фабричен комин“ – всъщност се оказа дело 
на Тома С. Хитров от зимата на 1878 г. Сравнително голяма по размер, снимката запечатва 
завинаги образите на неизвестни руски войници, български опълченци и цивилни софиянци в 
момента на освобождаване на града. На заден план освен общ изглед от „кирпичена“ София, 
изпъква събореното минаре на св. София, което е сметнато от библиотекаря, създаващ ката
ложният фиш за фабричен комин. 

Ф III 239. ПАМЕТНИК – четиристенна пирамида, с кръст на върха, разположен на хълм, 
издигащ се над хълмисто поле, осеяно с обработени ниви и градини. Б. м. г. Това е фотография 
на гр. Перущица от 1901 г., снимката е дело на придворния фотограф Иван Ат. Карастоянов и 
е направена по повод написване на „История на Априлското въстание“.

Изброявайки само няколко примера илюстрираме как идеята за коректни текстови опи-
сания бързо придобива обратен ефект. Грешното описание може да превърне една снимка, 
цяла фотографска колекция и дори цял архив от ценен исторически извор в остарели по съ-
държание или маловажни документи. А както казва Ролан Барт, науката не се занимава с не
изказаното. Необходимо е да кажа, че съществуват и някои други обстоятелства, съпътстващи 
библиотечната работа. Веднъж постъпили документи с неизяснена собственост, с липса на 
достатъчно данни за описание или поради обществени и политически причини, могат да прес
тоят в резервен книжен фонд на институцията години преди да бъдат усвоени. По този начин 
цялата информация и обстоятелства по тяхното придобиване се забравя.

Сбирката от портрети и снимки и новата информационна среда 
Въпреки че към настоящия момент имаме изградена електронна база данни и изцяло ди

гитализирана фотографска сбирка, то в началото работата по разкриването ѝ е първата крачка, 
с която институцията тръгва в тази посока. Сами по себе си фотографиите, снимките, пощен
ските картички, негативите и стъклените плаки, които се съхраняват в библиотеката не само 
илюстрират историческото познание, но и го генерират. 

През 2004 г. се оказва необходимо закупуването на модул за описание на една от найполз
ваните сбирки. Фирма SoftLib, с която библиотеката работи от средата на 90те години се от
зовава с готова програма. Електронният модул „PORT“ притежава всички изисквания за биб
лиографско описание на подобен вид библиотечни единици, заложени от Пеев и Попсавова 
още през 1953 г., освен това програмата предлага и показване на образ, което улеснява значи
телно ползвателите.

Внедряване на системата започва през същата 2004 г., като приоритетно са описани фо
тографски материали, свързани с Пловдив и Пловдивска област. Този процес приключва през 
лятото на 2014 г. когато окончателно е сложен край на дигитализирането на фотографски до
кументи. Сканирани и описани са последните фотографски колекции на оригинали от „Ок
томврийската революция в Русия – 1917 г.“, „Втория интернационал в Москва 1921 г.“ и „XX 
конгрес на БКП 1971 г. в Пловдив“. Дейността по обновяване на базата продължава, тъй като 
има непрекъснато постъпление на нови фотодокументи.

Дигитализирането на колекцията, с хронологичен обхват от 1861 г. до наши дни, съдър
жаща образци на ранната българска фотография и национално значими образи, провокира 
нуждата от разкритие на този фонд в онлайн режим. 
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В началото на 2012 г. стартира проектна инициатива за обединяване на усилия и дейнос
ти на пловдивски културни институти за окрупняване, стандартизиране и представяне в мре
жата на регионалното културноисторическо наследство на тематичен принцип. 

Инициатор на проекта е Пловдивската народна библиотека в сътрудничество с Регио
нален исторически музей, Регионален археологически музей, Държавна галерия – Пловдив, 
ТД „Държавен архив“ – Пловдив. Съвместната работа е съсредоточена в цифровизацията на 
колекции и обекти, свързани с богатото културноисторическо наследство на Пловдив и регио
на, за което са използвани технологичните разработки на секция СофтИС на Института по 
МИ при БАН. Създава се експертен екип от специалисти, който, първо, фокусира усилията си 
върху задачата създаване на дигитални колекции от предмети, свързани с Балканската война 
(1912 – 1913) като приоритетно се разглеждат фотографски колекции. Изборът на темата е 
съоб разен с навършването на 100 години от паметните събития и възможността да се разкрият 
пред широка публика малко или слабо известни факти от българската военна история с помощ
та на модерните технологии. 

Разгледани са някои проблеми, свързани с изработването на унифицирани дейности по 
цифровизация, създаване, съхраняване и визуализиране на цифрови обекти от фондовете на 
различните културни институции, както и внедряване на нови международни системи за опи
сание и генериране на метаданни. Основната идея е съдържанието на цифровата библиотека да 
се обогатява непрестанно и с други колекции от културните институции в Пловдив, свързани с 
различни годишнини, значими исторически събития и лица.

През следващите години продължават съвместните дейности, свързани с дигитализация
та на обекти от културното и историческо наследство на града ни. Постепенно се стига до 
идеята за надграждане на вече работещите механизми и обезпечаването им чрез проектните 
възможности на европейското икономическо пространство. 

С водещата роля на Пловдивската библиотека е създадена работна група от ръководите
ли и експерти от пловдивските културни институции, които поставят принципното начало на 
бъдещия проект и предизвикват вниманието на местната власт. Изборът на град Пловдив за 
Европейска столица на културата 2019 г., както и приоритетното развитие на културните поли
тики в града, е в основата на осъзнатата необходимост от такова начинание. 

Чрез съвместни усилия и с експертната роля на Община Пловдив през март 2015 г. Плов
див спечелва първия проект за дигитализация на движимото и недвижимо културно наслед
ство от подобен мащаб. Проектът „Дигитално културноисторическо наследство на Община 
Пловдив“, финансиран от Програма BG08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, Фи
нансов механизъм на Европейското икономическо пространство, е на обща стойност 586 778 
евро.

Междувременно библиотеката успява да се включи като партньор на фондация НА
БИС (Национална академична библиотечноинформационна система) в европейския проект 
„Europeana Photography“. Целта на проекта е да се обединят престижни европейски архиви, 
библиотеки и музеи, като предоставят достъп до внимателно подбрани колекции от ценни, ин
тересни и красиви фотографски снимки. За разлика от другите изображения в Европеана, фо
токолекциите на EuropeanaPhotography имат за цел да представят развитието на фотографията 
като изкуство и занаят като техника, идеи и начин на отразяване на промените в обществения и 
в личния живот. Народната библиотека в Пловдив е една от първите институции, включваща се 
към българския консорциум, в който участват седемнадесет държавни институции и няколко 
частни колекционери. 

Всички опити да бъде създаден общ архив или музей на българската фотография до ско
ро са обречени на неуспех. Добри практики в тази насока, въпреки това не липсват. През 2015 г. 
в Казанлък е открит „Музей на фотографията и съвремените визуални изкуства“, две годи
ни порано стартира проектната инициатива на Държавна агенция архиви по създаването на 
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електронна платформа, включваща голям брой стари фотографии, съхранявани в отделните 
териториални дирекции на агенцията с общото наименование „Фотоархив“. Не са за пренеб
регване частната инициатива „Изгубена България“, която набира все поголяма популярност. 
Обществените библиотеки, музеите и галериите, съхраняващи стари фотографии, все почесто 
разкриват колекциите си в различни платформи, национални и чужди проекти за отворен дос
тъп. Днес, виртуалното обединяване на българската фотография с един общ архив не изглежда 
толкова далечно и непостижимо начинание. 

През 1974 г. И. Топузов предвижда необходимостта от подобно развитие на българската 
фотография, написвайки: Няма да мине много време и един музей на българската фотография, 
ще бъде истинска необходимост за родната историческа наука и култура. В научния архив 
на този музей трябва да бъде събрано всичко, което е писано (обнародвано и необнародвано) 
върху развитието и историята на българската фотография преди и след Освобождението 
на България от турско робство. Този архив ще бъде изключителна потребност с оглед на 
съставянето и написването история на българската фотография. До създаването на музей 
на българската фотография необходимо е целият архивен фонд на родната фотография да 
бъде издирен, регистриран, грижливо проучен и запазен. Това е дълг към националната ни 
култура и нейната история.22

Архивите са места на памет. Те са истински „тайни“ оръжия на властта, казва Пиер Нора, 
послушници на политиката и дипломацията. Това свое съждение, подкрепя с намерението на 
Наполеон да събере в Париж всички архиви на анексираните или окупирани от него държави, 
като го илюстрира с познатото: Добрият архивист е по-полезен за държавата от добрият 
артилерийски генерал.23

Сто и четиридесет години Българската държава не намери ресурс и капацитет за форми
ране на фотографски национален архив. Изследването няма претенция за изчерпателност, то 
разказва пътя и трудностите на една институция при съхранението и опазването на фотограф
ското наследство. Трудности, които найвероятно съпътстват и сродните ѝ институции. 

Внедряването на новите информационнокомуникационни технологии ще позволи дос
тъп до фотографски ресурси на различни институции. Виртуалното им обединяване, което не 
се интересува от исторически натрупвания и грешни описания, е бъдещият път към несъстоя
лия се визуален архив на нацията.

Литература 
1. Библиотечното дело в България 1878 – 2012: сборник от нормативни документи / [състав. 

Анета Дончева, Александър Димчев]. София, 2012.
2. Боянов, Станислав. Институции и архиви в Източна Румелия. 1879 – 1885. София, 2016.
3. ВъзвъзоваКаратеодорова, Кирила и др. Обзор на архивните фондове, колекции и единични 

постъпления, съхранявани в Българския исторически архив : Кн. 1. София, 1963.
4. Георгиев, Петко. Фонд „Портрети и снимки“ – история, организация, комплектуване (1882 – 

1924) – В: Год. на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив за 2005 – 2013. Пловдив, 
2014, с. 116 – 129.

5. Кузманова, Мария. История на архивите и организация на архивното дело в България. Со
фия, 1966.

6. Методически кодекс. Свитък I. Управление и организация на националния архивен фонд и 
архивната мрежа. София, 2013.

7. Недков, Симеон. История на музейното дело в България. София, 2006.

22 Топузов, И. Възрожденската книжнина и историята на българската фотография. – В: Българско фото, 
1974, кн. 9, с. 16.

23 Нора, Пиер. Места на памет. Т. II. София, 2005. с. 220 – 221.



77 

8. Нейкова, Андриана. Българската национална архивна система като централизиран модел – 
постижения, проблеми, тенденции. В: Дигитална библиотека по архивистика и документа
листика. [онлайн]. Достъпно на: http://www.electroniclibrary.org/articles/Article_0006.html.

9. Нора, Пиер. Места на памет. Т. 1. София, 2004, с. 220.
10. Опис на сбирката „Портрети и снимки“ в Народна библиотека „Кирил и Методий“. Ч. 1. 

София, 1975.
11. Пеев, Й. и Д. БелчеваПопсавова. Правила за описание на фотоматериали. – В: Изв. на 

Държ. библ. „В. Коларов“ за 1953 г. : Юбилеен сб. София, 1955, с. 287 – 293.
12. Топузов, И. Възрожденската книжнина и историята на българската фотография. – В: Бъл

гарско фото, 1974, кн. 9. 
 
Архив НБИВ – Пловдив

1. Писмо №260 от 17 ноември 1884.
2. Протоколна книга на постоянния библиотечен комитет.



 78

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО.  
ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ.  
ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Популяризиране на книжовното културно наследство чрез 
инициативи с ученици в Пловдивската народна библиотека 

Таня Пилева 

Културното многообразие както извън, така и вътре в самите държави има осо
бена важност за човешкия род. Културноисторическото наследство на всяка нация съхранява 
нейната историческа памет и е мощен фактор за въздействие за осъзнаването на културната и 
национална принадлежност на всеки човек и на обществото като цяло. В днешния динамич
но променящ се свят, процесите на глобализация, протичащи в световен мащаб, чувството за 
национална принадлежност, познаването на книжовното наследство на нацията, са от особена 
значимост. 

Изключително важно е днес децата и младежите да бъдат в допир с културните достиже
ния и историческото минало на нацията, за да изградят у себе си чувството за принадлежност 
към всичко българско, да познават значителния принос на страната ни в европейското и све
товно културно пространство. 

В този аспект популяризирането на културното наследство сред подрастващите е от из
ключително значение. Необходимо е да се използват различни форми за представяне, за да из
раснат младите хора с усещането за национална гордост от нашите исторически и литературни 
достижения, богатството на материалното и нематериално културно наследство на България 
и чувство за принадлежност към него. Тук трябва да подчертаем и ролята на приемствеността 
в процеса на популяризация и съхранение на културните достижения на нацията ни, за да се 
пренасят и утвърждават в българската душевност от поколение на поколение.

Пловдивската народна библиотека осъществи две инициативи, насочени към популяри
зиране на книжовното наследство и насочване вниманието на учениците към важни дати от 
българската история. По повод Деня на народните будители, на 6 и 7 ноември 2017 г. в Конфе
рентната зала на НБ „Иван Вазов“ – Пловдив се проведе тържествено отбелязване на празника. 
Събитието беше организирано по идея на библиотеката, в партньорство с Община Пловдив, 
отдел „Образование“ и Регионалното управление на образованието – Пловдив.

Инициативата имаше за цел да приобщи пловдивските деца и младежи към отбелязва
нето на този светъл празник на българската духовност, да им припомни за родолюбието и 
всеотдайността на нашите народни будители, служили безрезервно на своя народ, осъзнали 
огромното значение и необходимост от просвета и духовно израстване на българската нация. 
Основен акцент беше провеждането на конкурсрецитал за найдобро изпълнение на стихове 
за народните будители и българското слово, за индивидуално и групово изпълнение. Проведе 
се в три възрастови групи: 1ви – 4ти, 5ти – 7ми и 8ми – 9ти клас.

Началото постави гн Минев – директор на НБ „Иван Вазов“, с поздрав към присъства
щите в залата ученици, учители и родители по повод празника и участието на децата в пред
стоящото тържество. Кратка информация за създаването и отбелязването на празника поднесе 
гн Бакърджиев, гл. експерт в отдел „Образование“, Община Пловдив. Последва театрална 
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постановка „Народните будители в училище“, представена от творчески състав при СУ „Лю
бен Каравелов“.

Конкурсът стартира с представянето на наймалките участници – първокласници от ОУ 
„Виктория и Крикор Тютюнджян“, които грабнаха сърцата на журито и публиката с прекрасно
то си изпълнение. Впечатляващо представяне направиха и четвъртокласниците от СУ „Христо 
Г. Данов“. Част от групите излязоха на сцената, носейки тържествено в ръце портретите на 
народни будители. 

През втория ден найсилно впечатление остави изпълнението на Божидара Петкова, де
сетокласничка от ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“, с емоционалното си и вдъхновено изпълне
ние на одата „Левски“ от „Епопея на забравените“ на Иван Вазов. Участниците изпълняваха 
стихове и проза за народните будители, възрожденското им дело и българското слово с много 
вдъхновение и ентусиазъм.

За поголяма тържественост бяха включени музикални и танцови изпълнения на учени
чески състави от ОУ „Васил Левски“, ОУ „Васил Петлешков“, СУ „Любен Каравелов“ и въз
питаници на Музикалната школа към Народно читалище „Петко Р. Славейков“.

При наймалките с грамота и книга бяха наградени четири индивидуални и две групови 
изпълнения. Във възрастова група пети – седми клас награди получиха три индивидуални и 
три групови представяния. В тази група журито определи и една специална награда за съста
ва при ОУ „Пенчо Славейков“ с ръководител Анна Йорданова и Алис Толева, изцяло ромско 
училище.

Включиха се 133 ученици от различни пловдивски училища с 28 индивидуални и 8 гру
пови изпълнения. Бяха изключително добре подготвени от своите учители и затрудниха жури
то в определяне на найдобрите в трите възрастови групи. Финал на тържеството беше награж
даването на победителите. След приключването на празника, всички учители, присъствали 
заедно с възпитаниците си, изразиха своята радост и задоволство от идеята за организиране на 
това честване и заявиха желание за участие в още такива инициативи. 

Втората инициатива беше свързана с Националния празник на България – 3 март – вик
торина „Освобождението на Пловдив и България“ за учениците от област Пловдив във формат 
онлайн двубой. Идеята на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив подкрепиха Регионал
но управление на образованието – Пловдив и Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“.

Викторина беше посветена на 140 години от Освобождението на България и възстановя
ването на българската държавност. Целта на събитието беше в навечерието на Националния 
празник на България учениците от област Пловдив да се включат в ново предизвикателство – 
онлайн двубой и да покажат познанията си по темата. Проведе се в две възрастови категории: 
5ти – 7ми и 8ми – 12ти клас с индивидуално и отборно участие. Отборите могат да наброя
ват до 5 ученици.

В първа възрастова категория победата беше за Таня Костова от ОУ „Димитър Талев“, а 
отборната награда спечелиха учениците от СУ „Св. Паисий Хилендарски“. Във втора възрас
това група с победата се поздравиха: Людмила Вълкова от МГ „Акад. Кирил Попов“ – индиви
дуално участие, и отборът на ФЕГ „Антоан дьо СентЕкзюпери“.

Тържественото награждаване на победителите се състоя на 9 март 2018 г. в Конферент
ната зала на НБ „Иван Вазов“ – Пловдив. Участие взеха около 60 ученици от осем училища в 
областта, като някои от тях участваха индивидуално, а други отборно. Присъстващите в залата 
ученици изказаха задоволство от участието си във викторината и заявиха желание за включва
не в още подобни инициативи.

За участието си в двете инициативи учениците трябваше да се запознаят с редица тексто
ве от писменото наследство, свързани с живота и дейността на народните будители, значението 
на тяхното дело за духовното израстване на нацията, Българското възраждане, историческите 
събития, свързани с Освобождението от османско владичество на нашия град и България като 
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цяло, за да се подготвят и представят добре. Участието им и в двете събития показа старателен 
подбор и добро познаване на материята.

Проведените събития са свързани с възпитателната функция на библиотеката, която в 
днешния материален и глобализиращ се свят придобива все позначителна роля, особено в 
работата с децата и юношите. Запознаването им с културноисторическото и книжовно на
следство на страната ни е сериозна предпоставка за изграждане на чувството за национална 
принадлежност към всичко родно и шествайки по света да ги връща в страната ни и мотивира 
да търсят житейска и професионална реализация в България.
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Развитие на устойчивия туризъм чрез дигитализация на 
културно-историческото наследство 

Представяне на проект „Хасково и Одрин – културноисторически 
дестинации“ 

Кирилка Страшникова 

В края на 2016 г. Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – Хасково спе
чели проект „Хасково и Одрин – културноисторически дестинации“, съфинансиран от Ев
ропейския съюз чрез Програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество Бълга
рия – Турция 2014 – 2020. Водещ партньор е Регионална библиотека „Христо Смирненски“, 
а партньор от турска страна – „Фондация на Тракийски университет“ в град Одрин. Целта на 
проекта е насърчаване на междукултурния диалог и подобряване достъпа до културно наслед
ство чрез пошироко използване на дигитални технологии.

Договорът бе подписан на 20 март 2017 г. и получен на официална церемония в Минис
терството на регионалното развитие и благоустройството. Проектът е с продължителност 15 
месеца и приключва на 20 юни 2018 г. Безвъзмездната финансова помощ е на обща стойност 
93 460 евро.

Културноисторическото наследство е найголямото богатство на даден регион и един 
от основните фактори, благоприятстващ туризма. Дигитализирането на това наследство, съх
раняването му за бъдещите поколения и възможността неограничен брой ползватели да имат 
достъп до него, създава много добра среда за устойчивото решаване на голяма част от пробле
мите в туризма. Процесът дигитализация, от друга страна, разрешава найважния проблем на 
„Институциите на паметта“ – библиотеките, а именно съхранението на ценните им колекции, 
които са част от националното културно богатство. Тук бе пресечната точка между целите на 
програмата и целите на библиотеката и затова РБ „Христо Смирненски“ пристъпи към разра
ботване на този проект. 

Екипът на библиотеката, осъзнавайки тежестите, които поема като водещ партньор прис
тъпи към изпълнението на проекта с много голяма отговорност. В съвместната ни дейност с 
колегите от Одрин, РБ „Христо Смирненски“ е партньорът с опит в дигитализацията, придо
бит от работата по „Дигитална библиотека Хасково“, чието начало бе поставено през 2012 г. и 
е достъпна през Европеана.1 

Какви дейности бяха запланувани при изпълнение на проекта „Хасково и Одрин – кул
турно – исторически дестинации“? Една от найважните бе дигитализиране на пощенски кар
тички, фотографии, уникални местни периодични издания и книги от двата погранични райо
на от края на XIX и началото на XX век. Процесът на дигитализация по план стартира в края 
на месец септември 2017 г. Бе предвидено обработка на 200 картички и 400 страници книги и 
периодични издания.

Предвидено бе и закупуване на скенери и дигитални фотоапарати за партньорите, като 
основно средство за извършване на дигитализацията. След провеждане на тръжна процедура 
РБ „Хр. Смирненски“ се сдоби с букскенер формат А2+ Copibook Open System. Подобна тех
ника закупиха и партньорите от Одрин.

1 Достъпно на: https://www.europeana.eu/portal/bg/
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До момента са дигитализирани 811 файла. От тях 321 картички и фотографии, и 490 
страници от 4 книги, 1 списание и 15 вестници. Дигитализацията е найпродължителната и 
трудоемка дейност. В изпълнението на проекта имаше много трудности, с които екипа се спра
ви много добре, благодарение на професионализма и опита си.

Какъв е крайният продукт на проекта? Какво остава и трайно ще се ползва и след при
ключване му, освен техниката – което никак не е малко за една библиотека? Мащабна триезична 
платформа на български, турски и английски език, даваща неограничени възможности дигита
лизацираното културно наследство на двата региона да се споделя, изследва и популяризира в 
една обща информационна среда. Сайтът е със съвременен дизайн, с насочващи банери, които 
позволяват лесно и бързо ориентиране в богатото и разнообразно съдържание. Има и мобилна 
версия, даваща възможност информацията да се ползва без ограничения.2

Платформата съдържа три секции: Интерактивна туристическа карта с културноистори
чески обекти и забележителности на Хасково и Одрин, обозначени чрез дигитализираните кар
тички от началото на XX век. Освен картичките от миналия век, изобразяващи сгради, обекти 
и места от онова време, с дигиталния фотоапарат са заснети същите сгради, обекти и места в 
настоящия момент. По ефектен начин може да се види как е изглеждал даден обект в миналото 
и как сега. Така туристите ще имат възможност да се ориентират полесно и да откриват физи
ческите места на дигитализираните обекти в сайта и да посетят забележителностите на двата 
града. Така например, може да се види как е изглеждала старата часовникова кула в центъра 
на Хасково, строена в началото на XIX век, разрушена през 1913 г. и възстановена 100 години 
покъсно, през 2013 г. или мостът над река Марица, един от символите на Одрин, строен през 
средата на XIX век – с изглед от 1931 г. и от 2017 г. За всеки обект от интерактивната карта има 
информация, включително и работното време на туристическите обекти и културните инсти
тути.

Втората част от платформата е Каталог. Тук са организирани цифровообработените кни
ги, периодични издания (списания и вестници), пощенски картички и фотографии, в две са
мостоятелни части съответно за Хасково и за Одрин. За всеки обект са добавени метаданни. 
Каталогът предлага различни възможности за търсене – по автор, година на издаване, издател
ство, вид на документа, местонахождение и по всички думи. Найстарата фотография от Хас
ково е от 1881 г. на Нешо Брайков с командирския състав на ескадрона – гр. Харманли. Нешо 
Брайков е опълченец, инициатор за създаването на легендарния Харманлийски ескадрон. Кмет 
на град Хасково в периода 1904 – 1905. Снимката е част от семейния албум, дигитализиран от 
Регионална библиотека „Христо Смирненски“, с любезното съдействие на наследниците на 
Нешо Брайков. Интересна информация могат да получат посетителите на сайта от „Изложе
ние за състоянието на хасковский окрѫгъ за прѣзъ 1890 – 1891 година.“ Уникалното издание 
е собственост на регионалната библиотека след дарителски жест на съгражданина ни Петър 
Бойчев.

Третата част от триезичния сайт е електронна кулинарна книга. Защо кулинарна книга? 
Защото туристите се интересуват освен от културните забележителности в даден регион и от 
местната кухня. Книгата е от 70 страници, с ефекта на разгръщане на истинска книга и съ
държа 70 рецепти, придружени от снимки на блюдата, отново в две части – ястия от Хасково 
и от Одрин. За да представи характерните за хасковския край гозби, екипът на Регионална 
библиотека „Хр. Смирненски“ записа оригиналните рецепти и засне изкусителните блюда от 
тридесет читалища от община Хасково, участници в традиционния кулинарен фестивал през 
декември 2017 г., проведен в ОНЧ „Заря 1858“ – Хасково. В електронната кулинарна книга има 
възможност за търсене по съдържание.

Други два продукта, които ще се ползват дълго след приключването му, ще останат като 
траен резултат от проекта. Това са „Културно наследство от Хасково и Одрин“ и „Кулинарни 

2 Достъпно на: https://projecthaskovoedirne.eu/

https://project-haskovo-edirne.eu/
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изкушения от двете страни на границата“ – двуезични книжни варианти на каталога и кули
нарната книга. 

Този проект е голямо предизвикателство и за двата партньора. Проекти от подобен мащаб 
не се изпълняват лесно. Само с добре обучен екип, зареден с голям ентусиазъм се преодоляват 
всички трудности и остава удовлетворението за добре свършена и полезна работа.
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Информационни потребности и информационно поведение на 
потребителите в библиотеките 

Боряна Козарева 

Въведение 
Събирането, опазването, съхранението и разпространението на книжовното нас

ледство са приоритет на българските библиотеки. Съхранението и опазването на книжнината 
е обект на редица технически методи и технологични решения, с които то остава достъпно за 
поколенията. Популяризирането на тези ценни издания става чрез способите за дигитализи
ране на текстовете, които освен функция по защита на изданието, изпълняват и функция да го 
направят достъпно за всеки един заинтересован от него. Дигитализирането на тези обекти е 
задължително за представянето им пред широката публика, но библиотеките трябва да насочат 
усилията си и към споделянето на тези ценности с повече потребители. Връзката между по
требността на индивида и библиотеката е обект на настоящата разработка, в която ще направя 
паралел между изучаването на информационните потребности на потребителите и възмож
ностите на библиотеките да отговорят на тези потребности чрез включването им в образова
телния процес, което е една от възможностите за прокламиране на значението на книжовното 
наследство.

Теоретична обосновка 
Основните задачи на библиотеките са:
 да събират, опазват и улесняват достъпа до знанието за културното наследство;
 да осигуряват подобро разбиране на различните култури и културно наследство;
 да задоволяват образователните потребности;
 да насърчават грамотността, знанията и научните изследвания.
Днес в ерата на новите информационни и комуникационни технологии всичко това е въз

можно. Библиотеките с помощта на знанието и научните изследвания са в състояние да достиг
нат до всеки един от нас – потребителите, без значение на културните ни различия, възрастта 
и образованието. Това може да стане като библиотеката се обърне към своя потребител, за да 
разбере как да удовлетвори неговата нужда от знания. Библиотеката е в състояние със своите 
ресурси и знания да стане участник в образователния процес на всяка една възраст и група. От 
значение е чрез изследване на информационните потребности на отделните потребители да се 
даде възможност на библиотеките да представят подобре своите фондове и услуги, като насо
чат усилията си към коопериране на всички нива на образованието, за да не остане книжовното 
ни наследство достъпно само за група потребители, които имат специфични знания или то е 
предмет на тяхното научно търсене.

Потребността и неудовлетворението от недостига на знания е в основата на различни 
тео рии, свързани не само с информационната наука, но и с психологията. Клод Шенън1 пред
ставя математическата теория на информацията, която се появява в резултат на негово проуч
ване за загубата на информация при нейното предаване, но тя разглежда техническите аспекти 
на предаването на съобщенията и игнорира смисъла на информацията в съобщението, тъй като 

1 Чавдаров, Станко. Теория на научната информация: обработване, търсене и разпространение. София: 
Наука и изкуство, 1984. с. 29.
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той – смисълът, няма отношение към техническата страна на предаването. Шенън разглежда 
информацията като средство за намаляване на неопределеността.

 Ейбрахам Маслоу2 създава пирамидата (йерархията) на човешките потребности, която е 
съставена от пет нива. На първото ниво са физиологичните нужди, на второто ниво е потреб
ността от сигурност, на трето – принадлежността, на четвърто ниво е постигането на самоу
важение, признание, постигане на успех. Последното ниво е потребността от самореализация 
чрез преследване на вътрешния талант, креативността. На това последно ниво на потребности
те намира място потребността от знания, от информация.

Информационната потребност е необходимостта на индивида да задоволи своя потреб
ност от информация, която е породена от липса или недостиг на знание, без да се конкретизира 
естеството на потребността или знанията. Потребността от информация се появява във всеки 
момент от живота на човек – в работата или в ежедневието.3

Информационното поведение се определя от Томас Уилсън...като целенасочено търсене 
на информация в следствие от потребността за задоволяване на някаква цел4, т.е. информа
ционното поведение е отговорът на информационната потребност, без значение целта на тър
сене на информация или същността на самата информация. Тази разлика се проявява при т.нар. 
модели за информационно поведение. Моделите са набор от последователни стъпки, които 
разкриват поетапно действията на индивида за удовлетворяване на определена потребност. В 
началото всяко едно информационно поведение е свързано с потребителя, който осъзнава по
требността от информация и преминава през различни етапи на търсене, анализиране, оценя
ване, синтезиране и представяне на крайния продукт. Тяхната поява е резултат от проучвания 
на специалисти върху поведението на потребителите в процеса на търсене на информация. 
Моделите са приложими за различни групи потребители – напр. учени от точните науки, или 
студенти и ученици, търсене на информация в ежедневието или търсене на информация за 
хоби, но общата характеристика на всички тях е, че почиват на концепцията за несигурността, 
която се появява у потребителя от липсата или недостига на знания по дадена тема или ситуа
ция. 

В тази посока са и публикуваните от ИФЛА Насоки за обществените библиотеки. Трета 
част е насочена към удовлетворяване на потребностите на потребителите, като потребителско
то внимание е от голямо значение за библиотеките:

 Дадени са насоки за идентифициране на потенциалните потребители и за анализ на 
потребностите им в рамките на общността.

 Разписани са препоръчителни дейности за достъпа до информация на потребителите, 
съобразена с тяхната възрастова група, с интересите им в свободното време.

 Посочени са възможностите за достъп до информационни услуги.
 Необходимо е да се достигне до членовете на различни обществени групи.
 От значение за дейността на библиотеките е да насочат усилията си към популяризи

ране на четенето и грамотността и на информационната грамотност. 
Изводите, които могат да бъдат направени от казаното до тук са няколко, но основният е 

свързан с това, че потребителят се поставя в центъра на библиотечното обслужване, неговите 
потребности са важни за развитието на библиотеката. Библиотеката трябва да следва потре
бителя, а не той нея, т.е. фондът на библиотеката, предоставяните услуги и кооперирането с 
други образователни и научни институции трябва да се предхожда от изследване на информа
ционните потребности на кръга ѝ от потребители. По този начин от една страна се оптимизира 

2 Maslow, Abraham. Motivation and personality. 2 ed. New York, Harper&Row, 1970.
3 Kuhlthau, C. A principle of uncertainty for information seeking. In: Journal of Documentation, 1993, Vol. 49, p. 

339 – 355.
4 Wilson, T. D. Re: Information behaviour, 1999. [онлайн]. Достъпно на: http://listserv.utk.edu/cgibin/wa?A2=i

nd9912&L=jesse&T=0&F=&S=&P=5004

http://listserv.utk.edu/cgi-bin/wa?A2=ind9912&L=jesse&T=0&F=&S=&P=5004
http://listserv.utk.edu/cgi-bin/wa?A2=ind9912&L=jesse&T=0&F=&S=&P=5004
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дейността на самата библиотека, а от друга страна тя е в състояние да бъде един от основните 
участници в образователния процес и така да популяризира и книжовното наследство сред 
поголям кръг от потребители. 

Практическо приложение 
Практическото приложение на различните теории е естествено развитие на научноиз

следователския процес. Със следващите няколко примера ще представя възможностите за 
коопе риране на усилията на специалистите от библиотеките и образователната система за по
лучаване на подобри резултати в процеса на обучение. Също така те дават възможност за 
пълноценен достъп до книжовното богатство на всяка една библиотека и за популяризирането 
ѝ като образователна институция. 

Първият пример е на база на опита на Baltimore County Public Schools (Организация на 
обществените училища в окръг Балтимор, САЩ). Това е обществена организация на начални
те, основните, средните и специалните училища в Балтимор. Създали са и поддържат сайт, на 
който се съдържа информация за всички училища в окръга – училищна програма, училищно 
разписание, меню в стола и т.н. Отделна секция от сайта е посветена на информационното 
ограмотяване на техните ученици. Базирайки се на модела за информационно поведение на 
друг изследовател в тази област – Карол Култау, създават графика на информационнотърсе
щия процес, инструкции и интреактивно ръководство, които са в помощ на техните ученици. 
Основното, което трябва да се отбележи е, че тези помощни материали са създадени от специа
листи от училищните библиотеки.

Графиката на модела на информационно поведение е наречена „Сблъсък със задачата“.5 
Първият етап започва с изучаване, формулиране на въпроса, търсене и локализиране на ин
формацията. След това се преминава към събиране и организиране на информацията, за да 
се анализира, оцени и интерпретира. Следващата стъпка е синтез и решаване на проблема и 
прилагане на новото знание. На последния етап новата информация се представя по някакъв 
начин – доклад, в разговор и т.н., за да има някаква реакция и отзвук от тези новопридобити от 
индивида знания.

Моделът на информационно поведение е в основата на разработените инструкции6 за 
организиране и провеждане на определен изследователски процес. Той започва с осъзнаването 
на потребността от информация, осъзнаването на възможностите, избора на основната потреб
ност и продължава с търсене на информация по темата. Инструкциите посочват, че е възможно 
на този етап изследователите да усетят безпокойство по своя изследователски път, тъй като се 
сблъскват със сравнително непознат проблем, по който трябва да работят, да търсят информа
ция и да анализират и оценяват получените данни. Инструкцията препоръчва източници на 
информация и последователността, в която да се използват при търсенето в тях. Посочени са 
редица инструменти и съвети в помощ на изследователския проект – стратегии за търсене и 
търсещ процес, съвети за намаляване на безпокойството по време на процеса на търсене, като 
са посочени и стандартите, по които са разработени тези правила като гаранция за тяхната 
обективност и достоверност.

Последното помощно средство, разработено от библиотекарите на организацията е ин
терактивно ръководство7 за използването на модела на процеса на информационна грамот

5 Information seeking behavior. Baltimore County Public Schools. [онлайн]. Достъпно на: https://www.bcps.org/
offices/lis/models/tips/index.html

6 Encountering the task. Baltimore County Public Schools. [онлайн]. Достъпно на: https://www.bcps.org/offices/
lis/models/tips/encountering.htm

7 Grimes, Sharon. Interactive student guide to using the information literacy process model. Baltimore County 
public Schools. [онлайн]. Достъпно на: https://www.slideserve.com/wenda/interactivestudentguidetousingthe
informationliteracyprocessmodel

https://www.bcps.org/offices/lis/models/tips/index.html
https://www.bcps.org/offices/lis/models/tips/index.html
https://www.bcps.org/offices/lis/models/tips/encountering.htm
https://www.bcps.org/offices/lis/models/tips/encountering.htm
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ност. Под формата на презентация е описан изследователския процес и е дадена възможност 
за обратна връзка, с която създателите на ръководството дават възможност на потребителите за 
предложения относно начина на обучение.

 Друга възможност за коопериране на библиотеките и образованието е при създаването 
на курсове в университетите. Христос Родостенус от Open University of Cyprus (Кипър) в своя 
презентация8 представя ролята на библиотеката при създаването на онлайн курс. Той се създа
ва заедно от курсовия координатор и библиотекаря, който предлага познавателните ресурси, 
които могат да бъдат: традиционни материали, институционален репозиториум, дигитални ре
сурси и образователни ресурси с отворен достъп. Създаването на курса след това е в ръцете на 
курсовия координатор, библиотекаря и екипа на онлайн курса.

Последният пример, който дава възможност за обединяване на усилията на библиотеки
те и образователната система е модел на информационна грамотност за обучение през целия 
живот на Louisiana Department of Education (Департамен по образование в Луизиана). Това е 
сайт, на който се дава пълна информация за дейността на департамента по отношение на обра
зованието, като се отделя специално място на библиотеката. В сайта са изброени различните 
дейности, на които библиотеката е организатор или инициатор. Създаденият модел за инфор
мационна грамотност през целия живот е насочен към всички възрасти и нива на образование 
и посочва етапите, през които преминава обучението, т.е. процесът започва с дефиниране на 
проблема, избор на инструменти и ресурси, извличане, обработка и организация на информа
цията и накрая представяне на крайния продукт и оценка на постигнатото. 

Изводи 
Информационната потребност и информационното поведение са основен фактор за удов

летворяване на нуждите от информация на индивида. Релевантността на получената инфор
мация, правилната оценка на източниците на информация и на самата информация зависят 
от степента на информационна грамотност на търсещия информация. Информационната гра
мотност трябва да бъде приоритет както на образователната система, така и на библиотеките. 
Те трябва да работят с училищата, университетите, да подпомагат образователния процес, да 
бъдат гарант за достъп до проверена информация. 

Информационните потребности и поведение са от особено значение днес, когато разви
тието на технологиите доведе до масово разпространение на информация. Библиотеките тряб
ва да се насочат към индивидуалния потребител и да се включат като част от образователния 
процес, за да могат да изпълнят посочените погоре задачи. Те трябва да бъдат включени в 
образователния процес, но не само като мястото, откъдето да вземеш необходимата ти лите
ратура или да получиш някаква информация, а да бъдат равноправен партньор в този процес.
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Дигиталната компетентност – част от обучението по професия 
„Библиотекар“ и средство за популяризиране на книжовното ни 
наследство 

Деница Димитрова 

Въведение 
С непрестанното развитие на информационните и комуникационни технологии 

и превръщането им в неизменна част от нашия живот се налага културните и образователни 
индустрии да се приспособят към промените и да предлагат качествено обучение, посредством 
използването на съвременни и атрактивни за обществото форми. Днес въвеждането на инова
тивно и интерактивно обучение е от съществена необходимост за привличането на обучаващи 
се лица в културните и образователни институции. 

Дигиталната компетентност, като част от обученията в областта на продължаващото обу
чение се разглежда като аспект на процеса на учене през целия живот.1 По време на своята 
трудова заетост и свободно време човек придобива умения за създаване на сложно цифрово 
съдържание в различни формати, използване на различни инструменти и шаблони, форматира
не на текст и извършване на справки или т.нар. дигитални компетентности. 

Дигиталната компетентност – основни положения 
В контекста на политиката за учене през целия живот все поголяма популярност придо

бива обучението по дигитална компетентност, която по своята същност според Anusca Ferrari2 
представлява набор от знания, умения, нагласи (включващи способности, стратегии, ценнос-
ти и осведоменост), които са необходими при използване на ИКТ и дигиталните медии за 
изпълняване на задачи, решаване на проблеми, общуване, управляване на информация, сътруд-
ничество, създаване и споделяне на съдържание и изграждане на знания ефективно, ефикас-
но, по подходящ начин, критично, творчески, самостоятелно, гъвкаво, етично, съзнателно за 
работа, свободно време, участие, обучение, общуване, потребление, както и за разширяване 
на правата и възможностите. 

Според Постановление №280 на Министерски съвет от 15 ноември 2015 г. Европейската 
референтна рамка на ключовите компетентности включва следните компетентности: 

1. общуване на роден език;
2. общуване на чужди езици;
3. математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и 

технологиите;
4. дигитална компетентност;
5. умение за учене;
6. обществени и граждански компетентности;
7. инициативност и предприемачество;
8. културна осъзнатост и творчески изяви.

1 Ученето през целия живот (от англ. lifelong learning) е съвременната формулировка на идеята, че човек 
се учи докато е жив. В контекста на съвременното общество на знанието ученето през целия живот се смята за 
критичен фактор за развитие на успешна кариера.

2 Мениджър на европейски проекти за цифрови умения.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0
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При провеждането на професионално обучение по професия „Библиотекар“ в рамките на 
модул „Работа с персонален компютър и интернет“ могат да се съчетаят две от гореизброени
те ключови компетентности – Дигитална компетентност и Културна осъзнатост и творчески 
изяви. 

За съжаление разликата в поколенията вече се изразява и в дигиталните умения. Днес 
децата на 2 – 3годишна възраст могат умело да работят със смарт устройства и компютри и 
много често се случва да чуваме фразата днес децата вече се раждат с висше образование. 
При повъзрастните лица, на които не им се е налагало да работят с компютърни устройства, 
се наблюдава видимо притеснение, което ги кара да се чувстват непълноценни. 

 Непрекъснатото развитие на информационните и комуникационни технологии поставя 
съвременните образователни и културни организации пред предизвикателството да разчупят 
стереотипите и да осъвременяват предоставяните услуги. Целта на този вид организации е да 
приобщят лицата, които не умеят свободно да използват възможностите на ИТ към дигитал
ната ера. 

Ролята на дигиталната компетентност при обучението по професия 
„Библиотекар“ и как чрез нея да популяризираме книжовното ни 
наследство? 
За да бъдат обучени курсистите е необходимо библиотечните специалисти да бъдат в 

крак с тенденциите при съвременните ИКТ и периодично да преминават обучения. Тук на 
помощ идват краткосрочните обученията по т.нар. „ключови компетентности“, които са с про
дължителност 45 уч. часа. Други подългосрочни варианти са:

 обучението по част от професия;
 обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по професия, 

която е насочена към ИТ сектора.
Екипът на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) 

публикува периодично на своят уеб сайт Методически указания за разработване на учебни 
планове и програми за обучение по професионална квалификация. До средата на 2018 г. учеб
ните планове на всички професии трябваше да съдържат 4 задължителни модула (Обща про
фесионална подготовка):

 Здравословни и безопасни условия на труд;
 Основи на пазарната икономика; 
 Работа с персонален компютър и интернет (Дигитална компетентност); 
 Предриемачество.
Според методическите указания за Актуализиране на учебен план и учебна програма, 

публикувани на уеб сайта на НАПОО, в модулите от общата професионална подготовка задъл
жително трябва да бъдат заложени само часове по теория, което се явява проблем при обуче
нието с ваучери към програма „Ваучери за заети лица“, в което трябва стриктно да се спазва 
заложения план. При проверка от страна на контролните органи по ОП „Развитие на човешки
те ресурси“ (2014 – 2020) се констатира дали се спазва съотношението теория – практика, но 
дори и проверяващите не могат да отговорят на въпросите Как се учи компютър на приказки? 
Как курсистите да се научат да използват възможностите на съвременните ИКТ само с гледа
не? Преподавателите водещи часовете по модул „Работа с персонален компютър и интернет“ в 
тази ситуация разчитат на метода „learning by doing“.3

3 Учене чрез правене – метод, който се осъществява в специфична учебна среда, а знанията и уменията 
се овладяват чрез практикуване. 

https://www.navet.government.bg/bg/na-kakvi-iziskvaniya-tryabva-da-otgovarya-uchebniyat-plan-po-kojto-shte-se-provezhda-profesionalno-obuchenie/
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Някои от курсистите споделят:
1. През живота си никога не съм работила с компютър. Не ми се е налагало по време на 

трудовия ми стаж, нито през свободното време. Срам ме е, че нищо не знам, но за 
разлика от другите курсисти аз нямам кой да ми покаже у дома. В подобни ситуации 
за обучаемите лица се прилага поразличен, индивидуален подход. 

2. Имам компютър в читалищната библиотека, с който да работя, но той не е свързан 
с интернет. Как да обслужвам читателите? Как да очаквам подрастващите да по-
сещават библиотеката? Как да използвам съвременните форми на комуникация?

Обучаемите лица познаваха основния продукт на Microsoft Office – MS Word, който се 
използва за създаване и редактиране на текстови документи. Този продукт е често използван от 
курсистите по време на трудовата им ангажираност. На повечето от тях не им се е налагало да 
работят с другите програми от Microsoft Office, които могат да улеснят работата им. Като част 
от обучението по този модул курсистите се запознаха с основните моменти при работа с персо
нален компютър, както и с основните приложения в офис пакета (MS Word, Excel, PowerPoint 
и Publisher). 

По време на обучението бяха разгледани възможностите за работа с всеки продукт, въз
можности, които биха улеснили работата им и биха спестили време. 

 Как да създаваме и форматираме текст с помощта на MS Word ?
 Как с MS Excel да улесним своята работа с огромни масиви от информация, като из

ползваме таблици и формули? 
 Как да рекламираме организациите, в които работим и да популяризираме своите ме

роприятия, изготвяйки брошури, плакати и други продукти с помощта на MS Publisher? 
 Как да създаваме презентация с MS PowerPoint и да я представяме пред аудитория? 
По време на обученията в Пловдив и Ямбол курсистите имаха по няколко задания, които 

бяха насочени към: 
 популяризиране на инициативите на библиотеките, в които работят курсистите с по

мощта на MS PowerPoint и MS Publisher; 
 изготвяне на материали за информационни табла за бележити българи допринесли за 

създаване на книжовното ни наследство;
 изготвяне на презентации за редки и ценни колекции на библиотеките/читалищата в 

които работят;
 изготвяне на плакат или брошура за мероприятия, свързани с книжовното ни наслед

ство. 

Фиг. 1. Идейни проекти за информационно табло
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Фиг. 2. Част от презентация за Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

На фиг. 1 и фиг. 2 са дадени примери от задания, изпълнени от курсисти в рамките на 
практическите упражнения по дигитална компетентност. 

За част от курсистите някои от приложенията не бяха добре познати, но те изявиха ог
ромно желание да надградят своите умения за работа с компютър и проявиха голяма креа
тивност. На фиг. 3 се представят работни моменти от обученията. На снимките се вижда как 
курсистите работят с желание и усмивки, което е показателно за ползите на този модул при 
обучението на библиотечни специалисти. 

Фиг. 3. Кадри от обученията по дигитална компетентност
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Служителите в българските библиотеки са поели не толкова леката отговорност за съби
рането, съхранението и опазването на книжовното наследство на България. Културноистори
ческото наследство на Европа е един от нейните найважни приоритети. Събирайки, съхраня
вайки и популяризирайки българското книжовно наследство българските библиотеки могат да 
разкрият пред света българската идентичност в европейското семейство, като направят дос
тъпни своите културни богатства. 

Пред библиотечните специалисти стоят и въпросите за физическото оцеляване на кни
жовното ни наседство и тяхното пренасяне в дигитален формат и популяризирането им в Бъл
гария, Европа и целия свят. 
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Професионалното обучение в помощ на опазване на книжовното 
наследство – възможности и перспективи 

Добринка Стойкова, Деница Димитрова 

Въведение 
Известно е, че в страната във всички видове библиотеки работят като библиотека

ри лица без библиотечна правоспособност като найголям брой от тях са от читалищни библио
теки в малки населени места. Често те съвместяват едновременно две дейности – на библиоте
кар и на читалищен секретар. Назначени са на щат като „читалищен секретар“ или „работник 
в библиотеката“, което им дава основание да не се съобразяват със Закона за общест вените 
библиотеки, който предвижда да се придобие библиотечна правоспособност единствено от 
онези, които са назначени на длъжност „библиотекар“. Получава се парадокс – лица, които де 
факто извършват библиотечни дейности, наред с читалищните, да нямат никакво понятие от 
това как да опазват, презентират и да обслужват читатели с книжовното ни наследство. Има 
и работещи като библиотекари лица, които са в пенсионна и пред пенсионна възраст, които 
проявяват незаинтересованост към обучение. Трети смятат, че при крайно ниските заплати 
на библиотекаря не биха си позволили да дават пари за обучение. Те считат за ненужно да 
инвестират финансови средства за обучение при условие, че считат своето работно място за 
несигурно. Каквито и да са случаите обаче остава фактът, че тези лица не са в състояние да се 
справят професионално с библиотечното обслужване. 

Целта на този доклад е да се представят възможностите и перспективите пред професио
налното образование за професия „Библиотекар“ въз основа на опита на Центъра за профе
сионално образование към Университета по библиотекознание и информационни технологии 
в София (ЦПО към УниБИТ). 

Професионално обучение за библиотекари. Преимущества и недостатъци 
Съгласно изискванията на Националната агенция за професионално обучение и образо

вание (НАПОО) е предвидено това да се извършва чрез квалификационни курсове. Това може 
да бъде обучение за професия „Библиотекар“ по пълната програма в рамките на 960 уч. часа 
или частично обучение до 600 уч. часа. След успешното завършване на обучението курсистите 
получават документ за правоспособност – Свидетелство за професионална квалификация ІІІ 
степен (при пълен курс) или Удостоверение за професионална квалификация (при частично 
обучение). И в двата случая обучението завършва с държавен изпит по теория и по практика 
на специалността. И в двата случая в документите се вписват всички изучавани дисциплини, 
техния хорариум и получената за всяка учебна дисциплина оценка. В зависимост от уговорката 
с работодателя и/или курсистите разликата в онова, което се вписва в документа може да бъде 
например отсъствието на часове за производствена практика при частичното обучение. Това 
е допустимо ако кандидатите работят от дълги години в библиотеката и са добре запознати с 
всички или с повечето практически процедури. 

Формите за провеждане на занятията засега са няколко: 
 Обучение на групи библиотекари с ваучери по програмите на Агенция по заетостта 

(АЗ), като „Аз мога“ или „Ваучери за заети лица“.
 Обучение на библиотекари по програмата на „Глобални библиотеки – България“.



95 

 Валидиране на знания (по желание на курсиста и/или на неговия работодател).
 Дистанционно обучение.
Всяка от тези форми има своите преимущества и недостатъци от гледна точка на курси

стите и от гледна точка на обучаващата организация. 

Обучение на библиотекари с ваучери 
Напоследък придоби известност обучението на групи библиотекари с ваучери по програ

мата „Ваучери за заети лица“ на Агенция по заетостта. Преимуществата на това обучение за 
курсистите е в получаването на ваучер за обучение с номинална стойност 1800 лв. Съгласно 
изискванията на схема „Ваучери за заети лица“ на АЗ всеки курсист заплаща само 15% от стой
ността на ваучера за обучението. Тази сума при пълния курс на обучение е строго фиксирана и 
възлиза на 270 лв. и за част от библиотекарите в страната се оказва висока. Това е и причината 
в някои от регионите в страната да не се образуват групи за обучение. 

Недостатък на програмата е, че в нея имат право да се включат единствено хора, завър
шили средно образование и пониско образование, а точно те са найслабо мотивирани да се 
обучават в квалификационни курсове. На вишистите не се позволява да кандидатстват за обу
чение в рамките на този програмен период. Друг проблем е, че не е разрешено да се провежда 
дистанционно, а само присъствено обучение. Учебните материали, които се предоставят на 
курсистите също не са дистанционни, а печатни (съгласно изискванията на АЗ – оригинални 
учебни материали). Всичко това усложнява и оскъпява обучението. 

Задължително е обучението да се извършва в материалнотехническа база, вписана в ин
формационната система на НАПОО и Агенция по заетостта. Базата съответно трябва да отго
варя на Държавните образователни изисквания за обучение по професията и да има сключено 
споразумение за сътрудничество. В този случай найподходящо място за обучение е регионал
ната библиотека, която предлага възможности за обучение в реална работна среда и разполага 
с компютри за всеки курсист. Библиотекарите от малките населени места всеки ден пътуват. 
Като се абстрахираме от факта, че превоза от някои населени места е нередовен, а през зимата 
понякога дори преустановен, разходите за път не се покриват от програмата на АЗ, а са задъл
жение на самите курсисти. В рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси“ се разрешават 
до 20% отсъствия от занятия, но като се има предвид, че участниците в курсове са хора с деца, 
това понякога се оказва недостатъчно. Наред с това някои от курсистите от читалищни библио
теки в малките населени места имат реални проблеми с читалищните настоятелства, които не 
гледат положително на отсъствието им от работното място. 

От гледна точка на организаторите на обучението проблем са честите проверки от страна 
на Бюрата по труда и Агенция по заетостта и задължителното според тях стриктно спазване 
на предварително заложения график на занятията. Това означава, че не е редно да се про
меня наименование на дисциплина или на преподавател в рамките на провежданото 7 месечно 
обучение. За да се спази това условие се изисква спазване на дисциплина, което важи както 
за началото и края на занятията във всеки работен ден, така и съблюдаването на тематиката, 
която се преподава. Разбира се, възможно е да се правят известни промени, но за всяка, макар 
и незначителна промяна задължително се нанасят корекции в предварително качения график 
в Платформата за доставчици на обучения на АЗ. При корекциите понякога възникват несъот
ветствия между подаденото от Доставчика на обучение и това, което се вижда от страна на 
контролните органи. За да се избегне това поудачно е обучителният център да не прави много 
корекции и съответно да избегне писането на редица обяснителни писма до Бюрата по труда 
по места, които проверяват дали се спазва графикът. 

Има и други задължителни условия – според изискванията на НАПОО изпитите по тео
рия и по практика да се проведат найкъсно до 15 дни след приключване на занятията. Центро
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вете за професионално обучение поддържат за всеки курсист не малка документация, която 
подлежи на проверка от НАПОО, от Бюрата по труда и от Агенция по заетостта. 

Цялата тази дейност се извършва от ЦПО изцяло със собствени средства, които се възста
новяват едва 30 работни дни след подаване на документите от обучението до Дирекция „Бюро 
по труда“ в мястото, където се провежда обучението. Документите за библиотечна правоспо
собност и ред други неща се проверяват внимателно от експерти на НАПОО и едва тогава се 
появяват в информационната ѝ система. 

Опитът ни по обучение на курсисти с ваучери е от квалификационни курсове, проведени 
в Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив, Народната библиотека „Стилиян Чилинги
ров“ – Шумен и Регионална библиотека „Г. С. Раковски“ – Ямбол. Преимущество при така 
организираното обучение е, че и в трите библиотеки са използвани лектори от УниБИТ и от 
гореизброените библиотеки. И в трите библиотеки практическите упражнения са проведени 
в реална работна среда под контрола на квалифицирани библиотекари с дългогодишен опит. 
Центърът за професионално обучение към УниБИТ е предоставил учебни материали и зада
ния за работа на курсистите. Наред с това опитни преподаватели от тези библиотеки също са 
допринесли със споделяне на водещи библиотечни практики и задания. В резултат курсистите 
са получили основни теоретически знания и множество примери от практиката на библиоте
ките. Заданията за самостоятелна работа на курсистите имат изцяло практическа насоченост, а 
представянето им на държавните изпити по теория и по практика е повече от успешно. 

В процеса на провеждане на обучението се наложиха някои решения за съществува
щи проблеми при тази форма на обучение. Част от библиотекарите от читалищата успяха да 
убедят читалищните ръководства да им отпуснат средства за транспортни разходи до регио
налната библиотека. Методистите и/или директорите на регионалните библиотеки проведоха 
разговори с онези председатели на читалищни настоятелства, които оказаха съпротива при от
съствие на курсистите от работните им места. На всички бяха разпратени уведомителни писма. 
В групата към регионалната библиотека в Шумен се взе решение занятията да се водят от по
неделник до сряда включително, а останалите два дни от седмицата библиотекарите да бъдат 
в читалищата по места. За да се избегнат промени в учебния график той беше предварително 
съгласуван с представители на трите библиотеки. Независимо от това понякога се налагаше да 
бъдат заменяни преподаватели и/или библиотекари, които да провеждат занятията. Ето защо 
още от самото начало се установи контакт с Бюрата по труда, които биваха уведомявани за 
всяка неизбежна промяна. 

Обучение на библиотекари по програмата на „Глобални библиотеки – 
България“ 
Това обучение на библиотекари се оказа удобно както за участващите библиотекари, така 

и за лекторите от ЦПО към УниБИТ. За разлика от обучението с ваучери, при което се изисква
ше присъствие на курсистите както на теоретичните, така и на практическите занятия, в тази 
програма се допуска предоставяне на дистанционно обучение по теория. Наред с това преди 
започване на обучението ръководствата на читалищата бяха помолени да съдействат на обуча
ваните библиотекари. Ето защо курсистите нямаха проблеми с читалищните си настоятелства. 

Преимущество е и усвояването на теоретичните знания в удобно за курсистите време и 
с предпочитано от тях темпо. За оценка на знанията им бяха използвани самостоятелни пис
мени работи по всяка учебна дисциплина. Друго предимство, от гледна точка на курсистите, е 
помалката сума собствени средства, които те доплащат за обучението си. Практическото обу
чение се извърши в удобно за тях време и в реална работна среда в НБ „Иван Вазов“ – Пловдив 
и в читалището в Ябланица под ръководството на опитни библиотекари. Накрая се проведоха 
държавни изпити по теория и по практика. 
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Независимо от общото добро впечатление на тази форма трябва да се отбележи, че тя 
изисква стриктното спазване на график за работа по изпратените от преподавателите задания, 
тяхната проверка и евентуална корекция. По две от дисциплините – Каталогизация и класи
фикация и Организация на БФ за курсистите се оказа трудно да се справят с изпратените им 
материали. Ето защо в интерес на подоброто усвояване на материала ние им предложихме 
присъствено обучение, което се оказа добро решение. 

Дистанционно обучение 
ЦПО към УниБИТ предвижда провеждането на дистанционно обучение по всички про

фесии, за които е лицензиран. Това е много удобно за работещи лица, които искат да придо бият 
знания по професията, която упражняват. Интерес засега има предимно от вишисти, които 
нямат библиотечна правоспособност. Дистанционното обучение е максимално гъвкаво, като 
усвояването на знанията става с желаното от курсиста темпо и в удобно за него време. То е 
поикономично и предпочитано като заплащане. Допуска се и индивидуално обучение на кур
систи. 

Според изискванията на НАПОО е възможно да се получават знания по теория на работ
ното място на курсиста, но не и по практика. Ето защо сме сключили договор със Столична 
библиотека, където се провеждат практическите занятия по време, удобно за всеки отделен 
курсист. При желание от курсисти от други населени места ще се наложи да сключим споразу
мение за съвместна работа със съответната библиотека. 

И тук предложихме съчетаването на присъствено обучение по Каталогизация и класифи
кация с цел подобро усвояване на знанията. Натрупаният досега опит показва, че тази форма 
е удачна найвече за вишисти, които умеят добре да организират учебните си задължения и 
навреме да предават писмените си задания. Тази форма е удачна и за работещи библиотекари, 
които са получили практически знания по неформален път.

Валидиране на знания 
Валидирането на знания е сравнително нова форма в България. Тя предвижда курсистът 

да събере и да представи документи, снимки и мнение на методиста за уменията си пред коми
сия от трима преподаватели от УниБИТ. Те оценяват представеното от кандидата и валидират 
част от знанията, получени по неформален път. Така например по отношение на информацион
ните умения логично е да се провери какво действително е в състояние да направи кандидата, 
а не само да се приеме на вяра посещението му на курсове по компютърна грамотност. Опитът 
ни по проверка на знанията на курсисти, които са преминали обучение по линия на Глобални 
библиотеки показва, че не всички умеят да направят самостоятелно обява, листовка или пре
зентация за работата на библиотеката. Същото се отнася и до други умения, които се твърди, 
че се притежават. Тук комисията е редно да зададе допълнителни въпроси, за да установи сте
пента на тези умения и/или знания. 

Накрая комисията дава препоръка за онова, което липсва като знания и/или умения. Така 
например получените по време на обученията по Глобални библиотеки знания следва да се 
допълнят и с такива по дисциплините – Каталогизация и класификация и по Организация на 
БФ. Курсистът може да бъде насочен към допълване на знанията си в курсове, организирани от 
ЦПО към УниБИТ. Той има право и сам да допълни знанията си и да се яви на заключителния 
държавен изпит по теория и по практика. 

Тази форма е подходяща за библиотекари със значителен опит, които нямат библиотечна 
правоспособност, но имат познания, получени по неформален път. Основното преимущество 
тук е в съкращаване на срока за обучение. Недостатък, от гледна точка на комисията по вали
диране на знанията, а и на кандидата, е необходимостта от събиране на огромна по мащаби 
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документация за доказване на знания и/или умения на всяко едно лице. Независимо от това 
смятаме, че това е една съвременна форма, която предстои да се утвърди. 

Накрая ще се спрем накратко на съдържанието на учебния план за професия „Библио
текар“, на методиката на преподаването и на неговата насоченост. Учебният план и учебните 
програми са изработени в резултат от продължителна работа по проекти с вътрешно и с външ
но финансиране, както и на осъществено обучение на курсисти от различни населени места. 
За целите на обучението ние издадохме няколко сборника, а други материали, които засега 
се използват в дистанционното обучение, предстои да бъдат издадени.1 Специално внимание 
обърнахме и на въпросите, свързани със застъпничеството в българските библиотеки.2 По ли
ния на проекти натрупахме ценен опит за работа с две от основните категории в читалищните 
библиотеки: с деца и ученици3, както и за работа по обслужване на лица 50+.4 За съжаление 
поголяма част от изследванията, свързани с проучвания на работа с лица 50+ са на немски 
език или са обект на срещи и обмен на мнения с участници в проекти от Германия, Сърбия, 
Словакия и Хърватска. 

Сред акцентите в учебния план са: 
 Знания за описване, систематизиране и съхраняване на книжовното наследство (ката

логизация и класификация; организиране и опазване на БФ; маркетинг и мениджмънт 
и др.).

 Знания за промоционални техники и презентиране на книжовното наследство (знания 
за библиотечно обслужване на читателите, вкл. организиране на различни събития и 
други).

 Знания за комуникационни техники за общуване и обслужване на потребителите (об
щуване с потребителите в или извън библиотеката; форми за привличане на нови чи
татели; диференцирано обслужване и др.).

 Знания за работа с компютър и търсене на информация в интернет (информационно 
обслужване в библиотеката; промоционални техники).

Методиката на обучението включва комбинация на следните известни методи: препода
ване на теорията лице в лице или дистанционно; усвояване на практиката в реална работна 
среда; проверка на знанията посредством практически насочени професионални задания по 
всяка дисциплина. В края на обучението знанията и уменията на курсистите се проверяват чрез 
провеждане на държавен изпит по теория и по практика на специалността. Държавният изпит 
по теория включва попълване на тест с отворени и затворени въпроси и развиване на тема. 
Държавният изпит по практика включва няколко практически задачи, в които се проверява 
дали курсистът може да описва, класира и сигнира книги за фонда си и дали умее да търси в 
електронни каталози и в интернет. 

1 Добри библиотечни практики: Сборник / състав. Таня Тодорова. София, „WINI – 1837“, 2009. 275 с.; Връз
ки с обществеността и промоционални техники: Сборник / състав. Иванка Янкова. София, „WINI – 1837“, 2009. 
122 с.; Наръчник по информационна компетентност / състав. Иванка Павлова. София, „WINI – 1837“, 2009. 150 
с.; Добри практики за читателска компетентност при деца и ученици / Състав. Д. Стойкова, Л. Парижкова. София, 
За буквите – О писменехь, 2013. 287 с.

2 Да поговорим за застъпничеството и лобирането в българските библиотеки. Сборник с добри практики и 
идеи / Състав. Румелина Василева. София, За буквите – О писменехь, 2016. 302 с.

3 Добри практики за читателска компетентност при деца и ученици / състав. Д. Стойкова, Л. Парижкова. 
София, За буквите – О писменехь, 2013. 287 с.; Пловдив чете. Теренно проучване на опита на водещи библиотеки 
за поощряване на четенето от студенти и преподаватели в УниБИТ / състав. др Силвия Станчева, доц. Добринка 
Стойкова. София., За буквите – О писменехь, 2014.

4 Стойкова, Добринка. Проектът DASUN – резултати от изследване на интереси и нагласи на възрастни 55+ 
за обучение в Университета по библиотекознание и информационни технологии. – В: Международна конферен
ция: Взаимодействието теория – практика. Ключови проблеми и решения. Том 4, Бургас, БСУ, 2011, с. 259 – 262.
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Накрая, но не на последно място следва да отбележим основното предимство на профе
сионалното обучение в ЦПО към УниБИТ. Стремим се и сме постигнали обучението да има 
практическа насоченост. Това се постига посредством използване на поредица от илюстра
тивни материали по време на обучението по теория. За дистанционното обучение част от ав
торските материали на преподавателите в ЦПО към УниБИТ са сканирани и се изпращат на 
обучаемите с тяхното изрично съгласие. Всички задания имат практически характер и са по
черпени от реалната работа на читалищните или друг тип библиотеки. Упражненията по учеб
на и по производствена практика се ръководят от найопитните библиотекари в страната. 

С цел подобряване на качеството на обучението се осъществява. Преди започване на 
занятията по част от преподаваните дисциплини ние провеждаме входящо допитване, за да ус
тановим нивото на знанията и/или уменията, които курсистите притежават в началото. В края 
на обучението ние се интересуваме от мненията на курсистите за това какво им е било найпо
лезно, какво не са харесали в преподаването, какво биха искали още да знаят. Въз основа на 
техните мнения ние правим съответните корекции. Същевременно следва да се отбележи, че 
всеки ден ние задължаваме курсистите да се подписват във форма за присъствие. Това е едно 
от задължителните предпоставки за постигане на качество при обучението. 

Перспективи пред професионалното образование за библиотекари 
Като се има предвид големият брой на хората, които предстои да бъдат обучени в перс

пектива, предстои да се осъвременят текстовете по теория и да се издадат допълнителни учеб
ни материали като част от практическите задания се съобразят с конкретното работно място 
на курсиста. Очакваме в бъдеще засилен интерес от работещи като библиотекари вишисти. 
Предвиждаме и осъществяване на поголяма гъвкавост при обучението, вкл. индивидуално 
обучение. 
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ИЗДИРВАНЕ, ИДЕНТИФИЦИРАНЕ, ДОКУМЕНТИРАНЕ И 
МОДЕЛИРАНЕ НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО.  
КРАЕВЕДСКИ АСПЕКТИ 

Издирване на личната библиотечна колекция на проф. Марин 
Дринов (1838 – 1906), съхранявана във фонда на Националната 
библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 

Идея за представянето ѝ в дигитален кабинет 

Габриела Ангелова 

Проф. Марин Дринов е светъл пример и образцов благодетел на българската биб
лиотека и институционалност в частност. Щедрата му дарителска воля е осъществявана, както 
приживе, така и посмъртно. Той е основател на библиотеката на новосъздаденото в Браила 
Българско книжовно дружество (БКД), на което дарява три сандъка с книги. Участва в ком
плектуването на фонда в токущо създадената Българска народна библиотека, която придобива 
статут на държавно учреждение по негова инициатива. Проф. Марин Дринов е български ис
торик, славист, фолклорист и филолог. Като редовен професор в Харковския университет, той 
е първият българин, получил такова научно звание.

Личната му книжовна сбирка постъпва в Софийската народната библиотека през 1910 г. в 
автентичен брой от 3603 книги и периодични издания.1 Колекцията e свидетелство за научните 
му и професионални интереси в областта на хуманитаристиката. Съдържа основно филологи
чески, историографски, богословски трудове, както и справочници, които обезпечават темите 
по тези научни дисциплини. Преобладават документите на руски език с общ брой 1792, бъл
гарски език (318) и сръбски език (211).2 Заедно с помалобройните книги на полски и чешки, 
славянските езици формират основната лингвистичната структура на Дриновата библиотека. В 
езиковото разнообразие са включени още документи на немски, френски, латински, ита лиан
ски, английски и др. 

За съжаление физическото пространство в библиотечните сгради рядко е достатъчно да 
побере и съхрани правилно, придобитото по този начин книжовно имущество. Често с времето 
подарените колекции потъват в състава на общия фонд още преди да бъдат проучени в своята 
цялост. Поради една или друга причина, все още предмет на догадки, Дриновата колекция 
има идентична съдба. Към днешна дата тя е разпределена между фондовете на няколко от ко
лекциите в Националната библиотека, а резултатите от издирването ѝ до момента са акцент в 
темата на този доклад. За да се отговори, макар и частично на въпросите, изясняващи обстоя
телствата около разформироването и разпределението на колекцията, е събрана информация от 
предишни проучвания и архивни документи, свързани със съдържанието, движението и обра
ботката на книжовната сбирка. Обогатяването на информационния фон спомага за полесното 

1 Димитров, Иван. Общо състояние на библиотеката: Съкратено издание из доклада на Главния библиотекар 
от 12 октомври, 1913 г. №144. – В: Годишник на Народната библиотека в София, София, 1912 – 1913, с. 53.

2 Кирова, Елена. Библиотеката на Марин Дринов. – В: Българосъветска научна конференция „150 години 
от раждането на М. Дринов“ и „110 години от Народна библиотека Кирил и Методий“, София, 1989, с. 297.
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проследяване на наличните към днешна дата Дринови книги с помощта на справочния апарат 
на библиотеката. Поетапното разкриване на книжовните „находки“ е пряко свързано с идеята 
за тяхното цифровизиране, обработване и описване. В подалечна перспектива, документите 
могат да бъдат публикувани в дигитален кабинет, посредством различни софтуерни решения и 
системи за управление на съдържанието. 

Движение на колекцията 
Марин Дринов умира през 1906 г., завещавайки личната си колекция устно. Съпругата му, 

Маргарита Ивановна Дринова изпълнява волята на покойника и дарява сбирката на Народната 
библиотека в София през 1909 г., когато книгите са пренесени от Харков със съдействието на 
Пенчо Славейков и Васил Златарски. При прегледа на описите и архивните материали от БИА, 
Ф. №35 (Народна библиотека в София) и Ф. №111 (Марин Дринов) стана ясно, че налице няма 
служебна документация, която да дава детайли около постъпването на колекцията, вероятно 
поради липса на писмено завещание. Инвентарните книги в годините от 1909 до 1939 също не 
съдържат никакви подсказки за това кога е инвентирана библиотеката.3 

Знае се, че през 1910 г. личната колекция официално преминава под опеката на Народна
та библиотека, където близо три години се съхранява необработена и в неблагоприятни усло
вия.4 Това продължава до 1914 г., когато подвързаната и вече обработена сбирка се помещава 
в кабинета на главния библиотекар, в шкаф, изработен и предназначен само за Дриновата биб
лиотека.5 През ноември същата година излиза печатното издание със заглавие Каталог на биб
лиотеката „Проф. Марин С. Дринов“. Справочникът е азбучен и разполага с 16 систематични 
раздела. Сред специалистите, работили по описване и съставяне на каталога, са Стилиян Чи
лингиров и Михаил Тихов. Изданието има известни недостатъци, някои от които значително 
затрудняват процеса на търсене. Описанията на кирилица и латиница са смесени. Многотом
ните поредици и годишниците са записани под един пореден номер, което изкуствено снишава 
броя на томове до 2670.6 Реалният брой на книжните тела след обединяването на съчиненията 
и периодиката е 2960 според библиометричния анализ, позован на каталога – дело на Елена 
Кирова.7 Несъвършенствата на изданието стават повод за размяна на критика и остри репли
ки от страна на служители, работили по време на управлението на Пенчо Славейков (1909 – 
1911).8 Въпреки това, този справочник е единственият източник, разкриващ съдържанието на 
Дриновата библиотека, както и единствен ориентир в издирването на книгите. 

3 НБКМ, БИА, Ф. №35, а.е. 1141 – 1143. Относно наличното книжовно имущество в библиотеката.
4 Чилингиров, Стилиян. Народната библиотека. – В: Свободно мнение, 5, 3, (1915), София, с. 75 – 76.
5 Йорданов, Велико. История на Народната библиотека в София: по случай 50годишнината ѝ 1879 – 1929. 

София: Нар. библ., 1930. с. 204. 
6 Каталог на библиотеката „Марин С. Дринов“. София : Нар. библ., 1914. IX, 270 с.
7 Кирова, Елена. Библиотеката на Марин Дринов. – В: Българосъветска научна конференция „150 години 

от раждането на М. Дринов“ и „110 години от Народна библиотека Кирил и Методий“, София, 1989, с. 295 – 296.
8 Вж. Генов, М. Каталогъ на библиотеката „Маринъ С. Дриновъ“. – В: Учителски вестник : Орган на Съюза 

на учителите при средните училища в България, 11, 2 (1915), София, с. 175 – 176; Генов, М. Около каталогъ на 
библиотеката „Маринъ С. Дриновъ“ . – В: Пряпорецъ : Орган на Демократическата партия., 43, 2 (1915), София, 
с. 1 – 2; Михов, Никола. За едно издание на Народната библиотека. – В: Пряпорецъ : Орган на Демократическата 
партия.19, 1, (1915), София, с. 1 – 2; Тихов, М. Празна Мара тъпана била. – В: Пряпорецъ : Орган на Демократи
ческата партия, 30, 2, (1915), София, с. 1 – 2; Чилингиров, Стилиян. Народната библиотека. – В: Свободно мнение 
: седмично политикообществено списание, 5, 3, (1915), София, с. 75 – 76.
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Отличителни знаци на книгите 
С томуването на съчиненията и годишниците се заемат последователно Елин Пелин и 

Стилиян Чилингиров. През 1913 г. се дават големи книговезки поръчки за книгите от фонда. 
За библиотечна подвързия се предават 2731 тома от Дриновата колекция – 496 книжни тела за 
подвързия с кожа, 935 за платно и 1211 за картон и платно.9 

Подвързията е специфична черта на книгите от колекцията. Дадените образци са подвър
зани с платно, гръбчетата са кожени и щамповани с позлата. Типът подвързия на всеки един 
том присъства в описанията на каталога, така че това е още един детайл, който подлежи на 
идентификация и сверяване чрез изданието. Единственият сигурен маркер и найкатегоричен 
знак за идентификация на Дриновски том са старите сигнатури. Както се уточни – няма данни 
за точния момент и година, в която са сигнирани, но поради това, че индексите присъстват под 
описанието на всеки пореден номер от печатния каталог (1914), е сигурно, че се е случило пре
ди 1914 г. Това, което прави Дриновската сигнатура различна от останалите, е обозначението 
„Др“ пред основния индекс. Например сигнатурата Др А 7/6 през 1915 г. би означавало: Др 
(означение за книга от Дриновата колекция); А (лавица по аз бучен ред с буква „А“); 7 (раздел 
7); 6 (пореден номер).10 

Фиг. 1. Дриновски книги от колекция „Редки руски книги“ в отдел „Ръкописи и старопечатни книги“. 
Предишна/Сегашна сигнатура: Др А 7/6 – Rр 893.4; Др Б 10/129 – Rр 894.1; Др Б 10/21 – Rр 893.2

Въпреки усилията в опазването на колекциите по време на бомбардировките в София 
през 1944 г., справочният апарат и каталозите на библиотеката изгарят след въздушна атака 
над Съдебната палата, където се съхраняват временно.11 Вероятно тогава са унищожени и фи
шите от картотеката на сбирката. Поради това, след нанасянето в новата сграда след 1946 г., 
пресигнирането и изработката на каталози е приоритетна дейност на новонастанените служби. 
Според информацията до тук, би могло да се каже, че след 1946 г. книгите са преномерирани 
и разпределени по дадените им нови места. За щастие библиотечните документи разказват 
историята си сами. Интересен и засега единствен такъв пример дава книгата „О кнезу Лазару“ 
на сръбския историк Иларион Руварац от 1887 г.12 От корицата до титулната страница прите

9 Димитров, Иван. Общо състояние на библиотеката..., с. 53. 
10 Според инвентарните книги от НБКМ, БИА, Ф. №35, а.е. 1141 – 1143, Относно наличното книжовно 

имущество в библиотеката.
11 Симеонова, Ружа Андреева. Българската национална библиотека и нейните директори (1879 – 2009). 

София: ИК Христо Ботев, 2009. с. 166.
12 Руварац, Иларион архимандрит 1832 – 1905. О кнезу Лазару. Нови Сад: Српска штампариjа дра Свето

зара Милетиħа, 1887. 427 с.
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жава всички характеристики на Дриновски том – подвързия, гръбче, сигнатура и приписки. 
Разликата идва от форматната сигнатура I6410, разположена на корицата, която е характерна 
за подредбата на хранилищата в общия фонд на новата сграда. Книгата фигурира в служебния 
каталог на чужда кирилица, но фишът препраща към архивна единица във фонд №111 (Марин 
Дринов) на БИА.13

Фиг. 2. Руварац, Иларион. О кнезу Лазару, 1887 г. 
Сигнатури: Др Г 11/15 – I 6410 – БИА Ф. 111, Марин Дринов, а.е. 367, л. 1

Фиг. 3. Пресигниране на книги и периодика след 1943 г., НБКМ, С I 18470

Предвид разнопосочната миграция на книгите от личната колекция на Марин Дринов 
се очертават също толкова разнообразни полета за синхронизирано търсене според езика на 

13 Ф. №111 Марин Степанович Дринов, а.е. 367, 1 – 32. Книги с приписки от колекцията на Проф. Марин 
Дринов.
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книгата и статутът, който ѝ е отреден. Това са служебните каталози на латиница, чужда и бъл
гарска кирилица, както и каталозите на Специализирана читалня №1 „Проф. Марин Дринов“ 
с редки книги на различни езици. Резултатите до момента са 29 съвпадения по библиографско 
описание от претърсени 60 номера от печатния каталог. Петнадесет от тях са проучени де визу. 
Съдбата на останалите 31 тома е неизвестна. 

Дигитален кабинет 
В днешно време, повече от всякога, библиотечните специалисти имат възможността да 

направят своите ресурси обществено достояние и в интернет пространството, без да се съобра
зяват с недостига на място. Невъзможността книжовната сбирка да бъде цялостно реконструи
рана и обособена на едно място е мотив в полза на изграждането ѝ като дигитален кабинет, 
който да включва: 

 биографична информация за проф. Марин Дринов; 
 библиография на трудовете му; 
 сведения за библиотечната колекция; ключови архивни документи, свързани с прино

са му спрямо културните институции; 
 цифрово копие на печатния каталог на библиотеката; 
 фрагменти или пълнотекстови копия на намерените книги; 
 списъци с препратки от старите към текущите сигнатури; 
 галерия с автографи, посвещения и приписки. 
Апаратурата за изпълнението на тази идея е налична – планетарният бук скенер в Спе

циализирана читалня „Проф. Марин Дринов“. Софтуерът на устройството позволява засне
мането и експортирането на нужните материали в основните формати (JPEG, TIFF, PDF, PDF 
OCR и др.) в резолюция според потребностите (300, 400, 600 dpi), както и разчитането на 
книгите с функция за оптично разпознаване на символи (т. нар. OCR) на български, руски, 
немски, английски, френски и други езици. За изграждането на дигитален ресурс, посветен на 
дадена тема или личност е необходим отделен сайт на институционален домейн. Независимо
то уеб пространство позволява свобода в моделирането на дизайна, потребителския интерфейс 
и структурата, в които ще бъде интегрирана информацията и цифровизираните материали. 

В заключение трябва да се каже, че дигиталните библиотечни продукти от този род са 
възможност за всяка институция да популяризира и разкрива информационните пластове на 
своите колекции в мрежата. Още повече, когато става въпрос за заслужилите личности, чието 
книжовно и документално наследство съхраняваме и опазваме днес. 
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Споменът през поколенията и времето – „Материали за 
историята на Варна“ 

Кристиана Димчева, Емил Демирев 

Новото издание на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – сборникът „Спо
менът през поколенията и времето – Материали за историята на Варна“ събира истории за раз
лични времена като образи на обществената памет, превежда през поколенията имена, факти, 
исторически личности, все жалони на историческата ни памет, които днес откриваме сред то
понимията на града като имена на улици и площади. Излиза през 2018 г., в европейската година 
на културното наследство и 135та от създаването на Регионална библиотека „Пенчо Славей
ков“ – Варна. Преживяно и осмислено, културното наследство определя идентичността, мяс
тото ни в света. Достига до различните поколения чрез личните истории и се превръща в образ 
от общественото съзнание, където определящи са понятия като колективна памет и ключов 
идентификатор, какъвто е споменът.

Сборникът излиза в знаково време и ни връща към традицията библиотеката да съхраня
ва и гради с всеки артефакт, всеки документ паметта на града – отговорност, заложена още при 
създаването през 1883 г. на найстария културен институт на град Варна. Сред основателите са 
видни общественици и родолюбци от града като Кръстю Мирски, Харалан Ангелов, Никола 
Живков, Панайот Кърджиев, Михаил Колони и др. Наред с книгите са събирани и старинни 
монети и вещи, подарени от граждани. През 90те години на XIX век общината открива към 
библиотеката „археологически отдел“. В чл. 3 и чл. 18 на Правилник на Варненската град
скообщинска библиотека от 1890 г. е записано, че: При библиотеката ще подреди поетапно 
Градско-общински музей със стари и нови сбирки... и Ръкописи или каквито и да били те, сти-
га да имат археологическо значение, научни предмети, пари или други ценности, подписани в 
дар на библиотеката без да се задлъжнява нещо... се приемат безусловно от библиотечния 
комитет.

Сборникът „Споменът през поколенията и времето – Материали за историята на град 
Вар на“ включва фототипно представени очерци от „Варненски общински вестник“ – найдъл
го излизалото периодично издание във Варна, първи опит да се положи основа за създаването 
на история на града. И още един знак за библиотеката – от петата си годишнина излизането на 
„Варненски общински вестник“ е отговорност на библиотекаря във Варненска градска общин
ска библиотека.

Арх. Инокентий, един от авторите на историческите очерци, разказва за създаването на 
„Материалите...“ в програмна статия на „Варненски кореняк“1 от 1936 г.: Много от нашите 
градове в Царството имат издадени вече своите истории; други, които имат по-далечно ми-
нало, събират и издават материали за написване на своята бъдеща история. За всичко това, 
казва арх. Инокентий, са необходими вещи лица, които да имат и парични средства за събиране 
на материали, тяхното обработване, привеждане в ред и за написване на историята на нашия 
град, който брои повече от 2500 години от основаването си. Направено е много малко, защото 
не тъй лесно може да се събере и проучи миналото на един град, какъвто е Варна, важно среди
ще на много изчезнали от историята народи и култури, оставили своите следи, които тепърва 
се откриват и проучват.

1 Арх. Инокентий. Да събираме материали за историята на гр. Варна. – В: Варненски кореняк, VII, №1, 18 
юли 1936, с. 2.
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Предисторията на създаването на поредицата „Материали за историята на Варна“ включ
ва и възлагане на Варненското археологическо дружество (ВАД) да се създаде редакционен ко
митет. Писмото на кмета на Варна Никола Попов2 и отговорът на археологическото дружество, 
публикувани на страниците на Варненски общински вестник от декември 1928 г. информират, 
че общината гласува фонд от 10 000 лв. за написване на история и комитетът почва своята 
работа. 

В брой 193 от 23 декември 1928 г. е публикувано писмото на Варненското археологическо 
дружество до кмета на града Никола Попов, с което го уведомяват за своите намерения за съби
ране и издаване на статии за историята на Варна и околността. Такива материали да се събират, 
проучват и печатат като безплатни притурки към „Варненски общински вестник“.

През 1928 г. в редакционния комитет на „Материали за история на град Варна“ влизат 
кметът Иван Церов, председателят на Варненското археологическо дружество Карел Шкор
пил, архимандрит Инокентий и посмъртно Кръстьо Мирски. Кои са създателите?

Иван Церов – просветен и културен деец, учител и книжовник, кмет на Варна в периода 
1909 – 1912, е роден на 26 март 1857 г. в с. Церова кория, Великотърновско. Завършва бого
словско училище при Лясковския манастир. Преподава в родното си село, в Габрово, в Свищов 
и във Варна. През 1888 г. се установява във Варна. В спомените си той пише: Силно ме впе-
чатли Варна с пленителното си разположение и необятния простор на морето. Назначен е 
за учител по български език и литература в Мъжката и Девическата гимназии, инспектор във 
Варненското учебно окръжие. В политиката влиза с учителски престиж и на 10 юни 1909 г. е 
избран за кмет с листата на Демократическата партия. По време на мандата му започва строи
телството на театрална сграда, полага се основният камък по каптажа на варненския водопро
вод – началото на модерното водоснабдяване, предприема се регулация на главните и прокар
ване на нови улици, канализация и обществени сгради. 

Кметът Иван Церов счита за свой дълг пред града да превърне Варна в духовен център 
на просвета и култура. Наред със строежите на градски театър и нови училища негова грижа 
става и градската библиотека. За неин уредник назначава учителя по класически езици Ярос
лав Романчук. Изработва се нов устав и правилник на библиотеката, въвеждат се европейски 
стандарти (каталози, описи, класификация), комплектуват се много и ценни книги на българ
ски и чужди езици, а в читалищата се получават всички местни български и много чуждоезич
ни периодични издания. Като участник в комитета „Българско възраждане“, чиято цел е да се 
въздигат паметници на заслужилите български дейци и патриоти, кметът Церов предлага на 
комитета място в Приморската градина, където да се поставят. С решение на общинския съвет 
от 19 януари 1912 г. се оформя Алея на Възраждането. На 20 юли 1911 г. е открит първият па
метник, посветен на Христо Ботев, година покъсно се издига паметникът на Левски, а когато 
отбелязват 50годишнината от откриване на първото българско училище на 11 май 1911 г. е 
създаден фонд за набиране средства за паметника на Паисий Хилендарски.

Карел Шкорпил е сред основоположниците на българската археологическа наука и му
зейно дело, откривател на останките от първата българска столица Плиска. Той е роден през 
1859 г. в гр. Високо Мито, Източна Чехия, завършва гимназия в Пардубице и Физикомате
матическия факултет на Карловия университет в Прага. Заедно с брат си Херман Шкорпил 
пристига в България през 1881 г. по покана на братовчед им Константин Иречек и Йоаким 
Груев, директор на Народното просвещение в Източна Румелия. Карел Шкорпил работи като 
гимназиален учител по математика, естествознание, технически науки и рисуване в Пловдив 
(1882 – 1886), Сливен (1886 – 1888), Варна (1888 – 1890 и 1894 – 1915), Русе и Велико Търно
во (1890 – 1894). За братята изборът на черноморския град не е случаен, за тях Варна е имала 
най-славната история между всичките днешни градове.

2 Хроника. – В: Варненски общински вестник (Варна), XXXIV, No 191, 07/12/1928, с. 3; Историята на 
Варна. – В: Варненски общински вестник, XXXIV, No 193, 23/12/1928, с. 1.
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Третият – архимандрит Инокентий по това време вече е уредник на музея. Към тях до
бавяме и Кръстьо Иванов ПоповМирски – книжар, издател, преводач, адвокат, народен пред
ставител в четвъртото Обикновено народно събрание – 1884 г., кмет на Варна – 1887 г., главен 
организатор и председател на Варненската книжевна дружина, създадена през 1883 г. Като 
кмет на Варна той е създателят на „Варненски общински вестник“. Мирски оставя едни от 
найинтересните очерци за събития в града и Шкорпил, Церов и арх. Инокентий решават да ги 
включват в поредицата.

С писмо №475 от 18 декември 1928 г. те определят материали за историята на Варна да се 
издават в два вида: а) периодично, като отделни притурки към „Варненски общински вестник“, 
на особена, похубава хартия, понеже ще има и клишета; б) в отделни книжки. Предлагат още 
да се излезе с покана, печатана в местните вестници: „Варненски общински вестник“, Варнен
ска поща“, „Варненски новини“, „Черноморска камбана“ и „Варненски кореняк“, към всички 
граждани, които притежават или знаят нещо из историята на Варна и околията, да го опишат 
и предадат на редакционния комитет. Материалите да се разделят на следните отдели: а) пре
дисторичен; б) античен; в) средновековен (византийски и български); г) турски; д) възраждане; 
е) следосвободителен или всъщност класическата историческа периодизация – праистория, 
античност, средновековие, османски период, възраждане, найново време.

Сборникът „Споменът през поколенията и времето – Материали за историята на град 
Варна“ има христоматиен характер, представящ фототипно статиите от вестника, подредени 
в прав хронологичен ред на тяхното издаване. Публикациите излизат към отделни броеве в 
периода от 1928 до 1933. Обособени са 34 фототипни части, разкриващи различни аспекти от 
историята на Варна и нейните личности. Целта на настоящия сборник е да събере всички тези 
публикации, не регулярно появяващи се като притурки към „Варненски общински вестник“, в 
един фототипен корпус… За да се представи в съвременна цялост и пълнота онзи далечен, 
първи опит за написването на един град като Варна – конгломерат от култури, етноси, лич-
ности и пристрастия.

Включени са биографични данни за авторите на статиите и тяхното отношение към биб
лиотеката. В 34 притурки са все знакови имена: първият епископ на Варна – ръкоположеният 
от самия апостол Андрей епископ Амплий; Александър Рачински – първият руски вицеконсул 
във Варна; гръцкият митрополит Йоаким, който е и бъдещият цариградски патриарх; Параске
ва Николау – благодетел, дарител на града; Георги Живков – с приноса му за училищното дело 
във Варна и за общобългарското образователно дело като министър; кметът Михаил Колони и 
ролята му за въздигането на града като модерен град. Попадаме и сред знакови събития – по
срещането на първия монарх на свободна България Александър Батенберг на варненска земя 
като новоизбран владетел; борбите за учредяване и построяване на българско училище и църк
ва... Тук са поместени и изследвания за града и региона от странични източници като това 
на Адреас Пападопулос Вретос, който в средата на XIX век съставя ценното съчинение „La 
Bulgarie ancienne et moderne“. В неговия текст може да се прочете определението, възприемано 
като продукт на втората половина на миналия век – че Варна е морската столица на България.

В рубриката „Още по темата“ са поместени библиографски извори за допълнителна ин
формация за исторически личности и събития. Обособен е и дял „Биографични бележки“ с 
животописни данни за авторите на „Материали за история на град Варна“, добавена е и ав
торовата подредба на притурките, предвидени за публикуване на страниците на „Варненски 
общински вестник“. Справочният апарат на сборника включва именен показалец, списък на 
употребените съкращения, показалци на променените географски имена, на редки и остарели 
думи, лексикални форми и изрази. Стремежът е да се разшири аспектът на търсене във фото
типната част на изданието и да се улесни разчитането на архаичния език и стил. Включените 
приложения са подбрани, за да илюстрират съдържанието и да визуализират идейния замисъл 
на „Материали за история на град Варна“.
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Въпреки желанието на създателите им до обединено издание на всички притурки не се 
стига. Те са отпечатвани като отделни брошури, събирани, колекционирани. Превърнали са се 
в библиографска рядкост. Притурките и днес имат неоценимата стойност на автентичния не
подправен документ за съвременните изследователи. Сборникът „Споменът през поколенията 
и времето – Материали за историята на Варна“ и издателският колектив: Кристиана Димчева, 
Емил Демирев, Даниела Канева, др Емилия Милкова, др Цветелина Войчева и Радка Кал
чева, реализират стремежа на авторите – да създадат извор за историята на града в служба на 
поколенията.
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Фонд „ Академик Михаил Арнаудов“ в системата от фондове на 
Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе – изграждане, 
развитие, достъп, динамика 

Ренета Константинова 

Академик Михаил Арнаудов е личност с изключително присъствие в българската 
наука и култура. Личност с необикновено широк диапазон на интереси и познания, с повече от 
80 години творческа дейност.

Роден е на 5 октомври 1878 г. в Русе. През 1895 г. завършва средно образование в Русен
ската мъжка гимназия. Първата му публикация „Обща характеристика на народната поезия“ 
е в сп. „Извор“ през същата година. През 1899 г. завършва славянска филология във Висшето 
училище в София, а следващите 2 години специализира в Лайпциг и Берлин по проблемите 
на езикознанието, народопсихологията, староиндийска литература. Завръщайки се в България 
става учител и библиотекар във Видинската мъжка гимназия, а покъсно – учител в Първа со
фийска мъжка гимназия. В периода 1903 – 1905 специализира в Лайпциг и Прага езикознание 
и славянска филология и защитава докторска дисертация на тема „Български народни приказ
ки“. 

От 1908 г. започва преподавателската му дейност като доцент по всеобща литературна 
история при Софийския университет. От 1914 до 1919 г. е извънреден професор в Софийския 
университет, от 1919 до 1944 г. е редовен професор по сравнителна литературна история. През 
1921 – 1922 г. е декан на Историкофилологическия факултет при Софийския университет и е 
избран за действителен член на Българския археологически институт. В следващите 10 години 
е председател на Съюза на българските писатели. За кратко е и директор на Народния театър 
(1926 г.). През 1929 г. е избран за действителен член на БАН – академик. В периода 1935 – 1936 
е ректор на Софийския университет. 

През 1944 г. е министър на просветата в кабинета на Иван Багрянов, за което е съден от 
Народния съд. Освободен от затвора по нареждане на Г. Димитров и по настояване на Н. С. 
Державин. Продължава научната си дейност в Института за литература при БАН. Той е осно
вател и редактор на сп. „Българска мисъл“ (1925 – 1943); редактор на библиотека „Български 
писатели“ в шест тома (1932 – 1939); редактор на изданието „Българско народно творчество“ 
в 12 тома. Награден е с орден „За гражданска заслуга“ II степен и орден „Св. Александър“ ІІ 
степен, почетен доктор е на университета в Хайделберг и на университета в Мюнстер. Полу
чава орден „Народна република България“ I степен (1968), Народен деятел на науката (1969), 
орден „Народна република България“ I степен (1973). Умира в София на 18 февруари 1978 г.

Личната библиотека на Михаил Арнаудов става притежание на Русенската библиотека 
през 1973 г. По повод своята 95 годишнина, академикът завещава личната си библиотека и 
предава поголяма част от нея на библиотеката в родния си град. Дълги години се разпрос
транява слухът, че тя е дарение, но е факт, че библиотеката е платила 12 000 лева за нея. Това 
не омаловажава жеста на предоставянето и благородството на идеята да бъде съхранено за 
идните поколения това културно богатство. Предоставени са книги, периодични издания, ръ
кописи, снимки и други документи, бюрото и столът на Арнаудов, както и гипсови отливки на 
посмъртната маска на Яворов и на Лаокоон. Ценността на личната библиотека на академик 
Михаил Арнаудов е с огромни измерения, защото представлява историческо свидетелство за 
цяла епоха (от края на ХІХ век до 70те години на ХХ век) в интелектуалните търсения на 
българските учени, показва идейните търсения, научните интереси, монолитното му лично 
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творчество, както и различните контакти на Арнаудов с учени, писатели, дейци на българската 
и европейската култура. 

При получаването им част от книгите са влезли в общия фонд на библиотеката и са ре
гистрирани в общите инвентарни книги. Книжната сбирка се обособява като самостоятелен 
фонд в русенската библиотека под наименованието „Фонд Михаил Арнаудов“ в началото на 
90те години на миналия век. Тогава започва регистрацията на библиотечните единици от биб
лиотеката на Арнаудов в отделна инвентарна книга. Обособява се и самостоятелно помеще
ние, в което да бъдат съхранявани библиотечните единици. Обработката на документите и 
разкриването на съдържанието на личната библиотека на академик Михаил Арнаудов русен
ската библиотека дължи на проф. Елена Георгиева. Нейна е заслугата да бъдат разчетени ав
тографите, посланията и дарствените надписи от български и чужди знакови личности от тази 
библиотека. Зад всеки автограф се крие историята на взаимоотношенията между академика и 
неговите съвременници. Тези автографи са неизвестни и неизследвани страници от българско
то културно наследство. Проф. др Елена Георгиева е изявен изследавател на творчеството на 
академик Арнаудов и неговата лична библиотека.

Фондът наброява 6524 единици документи: авторските ръкописи за св. Софроний Вра
чански и Любен Каравелов, 5194 заглавия на книги и отпечатъци, 223 периодични издания, 
ръкописни материали, снимки. Отличното състояние, в което е запазена цялата колекция, е до
казателство за уважението към книгата и мястото, което тя заема в живота на човека и учения 
Михаил Арнаудов. 

Фонд „Михаил Арнаудов“ условно разделяме на две части: лично творчество на ака
демика – монографии, обобщени изследвания, студии, статии и други трудове (общо 390) за 
периода 1885 – 1974, сред които първите екземпляри от първите издания на 214 самостоятелни 
негови книги, някои в повече от два екземпляра; и лична библиотека – 4650 екземпляра кни
ги и 223 заглавия периодични издания в хронологичните граници 1806 – 1974, които набавя 
по време на специализация, преподавателска, редакторска, изследователска и научна работа, 
както и подарените му книги. Найстарата книга на кирилица е от 1806 г. „Кириакодромион, 
сиреч Неделник“ на Софроний Врачански, а найстарата книга в колекцията на латиница е от 
1808 г. – Schleoer, Fr. Neben die Sprache und Weissheit der Indier. Heidelberg. Библиотечните еди
ници в колекцията могат да се разделят на художествена литература – 1261 тома, научни пуб
ликации – 3695 тома, от които с твърда подвързия са 1371 тома. Върху подвързията на някои 
от екземплярите е изписано М. Арнаудов, Арнаудов, МА, проф. М. Арнаудов, M. Arnaudoff. 

В личната библиотека на учения материалите са на 25 езици – всички европейски, индий
ски, санскритски и др., само периодичните издания са на 14 езика. На български език са общо 
2961 книги и 139 заглавия периодични издания. Открити са многобройни ръкописни бележки 
и коментари от библиографски, справочен и уточняващ характер, които разкриват задълбо
чените проучвания на учения. Бележки, отнасящи се до бъдещи издания на дадена книга, с 
корекции в някои текстове и структурирането, промяна в заглавията и последователността на 
частите, могат да се посочат в почти всички трудове от личното творчество на акад. М. Арнау
дов. Освен тях има много книги и статии, изпъстрени с бележки и допълнения, разкриващи 
имената на авторите на книгите или статиите, уточняващи историята на изданията или биогра
фиите на техните автори.

Михаил Арнаудов събира в библиотеката си безценна колекция от 1448 автографи на ав
тори като Пейо Яворов, Иван Вазов, Пенчо Славейков, Йордан Йовков, Стилиян Чилингиров, 
Ангел Каралийчев, Николай Райнов, Мара Белчева, Димитър Осинин, Яна Язова, Гео Милев, 
Геори Райчев, Асен Разцветников, Николай Лилиев, В. Ракитин, Ст. Л. Костов, Асен Златаров, 
Елисавета Багряна, Адриана Будевска, Константин Петканов, Георги Караславов, Георги Джа
гаров, Стефан Гечев, Иван Грозев, Димитър Добрев и много други. 
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Следващата стъпка в развитието на фонда е представянето на „Библиотека Михаил Ар
нау дов“ в автоматизирана база данни от 4858 записа, групирани като база данни „Книги“ и база 
данни „Периодика“, с възможности за търсене по различни критерии. Електронното предста
вяне на документите е начин за изучаване и проучване на творческия път на учения и човека 
Михаил Арнаудов, което отново дължим на проф. Елена Георгиева. Малка част от колекцията 
е дигитализирана – ръкописите, някои лични документи, както и автографите.

Към днешна дата личната библиотека на академик Михаил Арнаудов се съхранява при 
специални условия – температура 18 – 20°С и влажност 50 – 55% в специално обособено и 
ремонтирано помещение, подовете са покрити с теракот, поставени са нови метални стелажи. 
Регионална библиотека „Любев Каравелов“ – Русе носи отговорност за физическото запазване 
и съхранение на богатството, предоставено ни от Михаил Арнаудов, ценните издания от фонда 
са обеззаразени чрез метода „аноксия“ – нов иновационен подход за дългосрочно съхранение. 
Представлява нетоксична дезинфекция и дезинсекция в контролирана безкислородна среда 
и внедрен контрол на нашествия от насекоми, при това без никакъв риск за книжовното кул
турното наследство, за хората и околната среда. Документите престояха близо три месеца в 
специален балон в азотна атмосфера без кислород. 

След като през 1973 г. библиотеката придобива 6134 тома книги и периодични издания от 
личната библиотека на Михаил Арнаудов и поставя началото на изграждането на фонд на име
то на големия учен, през 2016 г. неговите наследници даряват още една част от събраното от 
него. Щедрият дарителски жест е на семейството на наймалкия син на академик Арнаудов – 
Петър Арнаудов, в лицето на съпругата му Искра и дъщеря му Олга. Така личният фонд на го
лемия учен нараства с още ценни документи, които тепърва ще бъдат изследвани и проучвани. 

През годините нееднократно и по различни поводи документи от личната библиотека на 
академик Михаил Арнаудов са излагани и показвани пред публика. Това е един от начините 
голямото културно наследство, което ни е завещано от енциклопедиста Арнаудов да достигне 
до нашите съвременници, особено до младите хора. На последната изложба, открита на 20 
октомври 2017 г. бяха показани новополучените документи, снимки, научни трудове, книги с 
автографи. Тя се организира по повод 10те Арнаудови четения, посветени на 50годишнина
та на Катедрата по български език, литература и изкуство към Русенски университет „Ангел 
Кънчев“. Изложбата показа за пръв път това дарение и открехна завесата за любопитството на 
изследователите му.
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Чинът на побратимяване според ръкописи №54 и №66, 
съхранявани в Научния архив на БАН 

Галя Господинова 

Преписите, които съдържат т. нар. чин на побратимяване (братостворение, бра
тотворение), се съхраняват в Научния архив на БАН. Това са Богослужебен сборник от XVI – 
XVII век (№66) и Требник от началото на XVII век (№54). Двата преписа са сръбска редакция. 
Разглежданият период съвпада с периода, в които отпада чинът на побратимяване. В първите 
печатни Венециански евхологии от първата половина на XVI век последованието е било прид
ружено с пояснителна бележка, в която се посочва, че то вече е забранено от църковни и граж
дански закони. 

Др Васил Пандурски в статията си ,,Изчезналият ,,чин на побратимяване““ определя, 
че в древност побратимството е нещо обикновено сред индоевропейските народи, а също и 
сред лидите, скитите, караманите, траките, старосеверните страни, келтите, арабите, гърците, 
римляните и др.1 Това последование той свързва по начало със старинен народен обичай на 
побратимство.2 Същият автор споделя, че Същността на този обичай е в установяване на 
тесни съ-братски (съ-утробни, съ-носими) връзки за приятелство, почит и взаимно покрови-
телство (помощ, отбрана и пр.), по силата на нуждата понякога от близък, свой, верен дру-
гар (φίλος πίστος ε̛ταὶρος)3 за общуване и най-вече осланяне (като гаранция) в живота.4 Според 
друг автор – Васил Балджиев Побратимството е единъ древенъ институтъ, разпространенъ 
у сичкитѣ краища на Балканския Полуостровъ.5

В народните обичаи често се споменава за побратими, които помагат при дадено събитие. 
Те са възпети с песни и описани в легенди. Така например в ,,Сборник за народни умотворе
ния“ (Т. 3), се казва, че в деня на венчаването се прави т. нар. гилце (вилце или ильце), което е 
малко дръвче или голяма вятка от иглолистно дърво, отсечено от самия годеник с побратимия 
му. Това гилце втъкават в хляба и накичват с малки китки и миризливи треви, като го украсяват 
с цветни ленти и запалени восъчни свещи. То се слага на трапезата на онзи край, които е сре
щуположен на иконите и стои там докато продължавала венчавката.6 

В описанията на император Константин Багренородни, свързани с церемониала във ви
зантийския двор, се говори за традиция, при която се установяват приятелски отношения с 
други християнски владетели чрез осиновяване, побратимяване, кумство и т. н.7 В изворите 
се срещат и предупреждения за неспазени побратимски отношения и злоупотреби чрез побра
тимства и кумства, както е например даденото описание от т. нар. автор Кекавмен – за нравите 
на власите.8 Често пъти побратимството е извършвано с цел придобиване на власт или изгодно 

1 Вж: Пандурски, В. ,,Изчезналият ,,чин на побратимяване“ (из историята на частното богослужение). – В: 
Годишник на Духовната академия (ГДА), Т., I (XXVII), София, 1950 – 1951 г., с. 8.

2 Пак там: с. 6.
3 Т. е. приятел, лоялен партньор. 
4 Пак там: с. 6 – 7.
5 Вж: Балджиевъ Василъ. Студия върху нашето персонално съпружественно право. – В: Сборник за народни 

умотворения, наука и книжнина (СБНУНК), Т. V, 1891 г., с. 193.
6 Вж: Ф. К. Волков. Свадбарскитѣ обреди на славянскитѣ народи. – В: Сборник за народни умотворения, 

наука и книжнина (СБНУНК), Т. III, 1890 г., с. 158.
7 Войнов, М., Ив. Дуйчев, Л. Йончев и др. – В: Гръцки извори за българската история. ГИБИ, Т. V, С., 1964, 

с. 221.
8 Това не е личното име на автора, защото то не е известно. Наречен е Кекавмен и е живял през втората 
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положение в обществото. Пример за такова действие може да посочим сведенията на Анна 
Комнина, свързани с българската история, където се казва, че самозванецът Диоген изтъквал 
пред варварите, че когато Никифор Вриений, чуе че той е дошъл до Адрианопол, то тогава, ще 
го приемат с радост и благоразположение и наричал Вриений, чичо защото подочул, че цару
валият някога Роман Диоген пожелал да се побратими с Вриений, понеже знаел, че той над
минава всички съвременници по ум и е с честна мисъл и че е напълно правдив в думи и дела.9

Според изследователите побратимяването е чисто народно и религиозно.10 При първия 
случай то се извършва с двама души, които желаят да го направят, като си даряват по една 
китка, на която има жълтица или руп.11 Те се целуват взаимно по ръцете или челата и започват 
да се наричат побратиме или посестриме (ако са жени).12 Срещат се случаи, когато установя
ването на побратимския обичай се е състоял във взаимно смесване на кръвта. Според Васил 
Пандурски това, ставало като се прережат обикновенно бронхиомите или пръста на ръката, 
или някои други части от тялото – лицето, гърдите, от където побратимяващите взаймно 
лизват (смукват) кръв или пият същата размесена в съд (чаша, а в древност и в рог) с вино.13 
Има случай, когато ставало взаимно търкане на порязаните места или пък кръвта се оставала 
да изтече върху разрязана круша, която после се изяждала.14 Практиката у старосеверните на
роди за смесване на кръвта била да се остави да изтече в една и съща точка на земята.15 

Изследователят Н. Начов16 излага общо 15 форми и поводи за побратимство. След всеки 
един вид побратимство, същият автор дава примери как се е извършвала тази форма в различ
ни краища на страната. Формите, които е посочил са отделни практики, изпълнявани както с 
участието на свещеника, така и без него. Някои от тях са се извършвали на полето, в къщата, в 
църквата, в една и съща вода, над домашното огнище и др. 

Първият вид побратимство, отбелязан от Начов, е освещаване чрез чина за братотворе
ние. За него се съобщава, че се е извършвал все още в чисто българските манастири (Рилски 
и Калоферски).17 Вторият вид побратимство е по молитва, като след изчитането ѝ побратимя
ващите се целуват кръста и си разменят целувка. Побратимство по Евангелие е третата фор
ма. При нея свещеникът чете Евангелието, което се казва в първия ден на Възкресението.18 
Следващият вид побратимяване е по клетва. Извършва се като се дава клетва за вярност между 
двамата побратимяващи се, като преди това те се молят обърнати на изток – пред икона (или 
на кръстчето, което носят).19

Това са изброените побратимства поставени от Н. Начов в т. нар. група ,,неслучайни“, а 
понататък изброените видове са поставени в т. нар. „случайни“. Към тях авторът е поставил 
побратимство по кръщенка в една и съща вода, побратимство по задружно къпане в Йордан20, 

половина на XI век. Той е автор на съчинението „Стратегикон“, писано около 70те години на XI век. Изказва се 
предположение, че той има български корен, тъй като неговият дядо е бил виден болярин при цар Самуил.

9 Вж: Войнов, Михаил. Куманите минават Дунава и опустошават земите на ромеите чак до Одрин. – В: 
Гръцки извори за българската история. ГИБИ, Т. VIII, С., 1971, с. 106.

10 Вж: Ст. Шивачев. Народни обичаи. Отъ Малко Търновско (Одирнски вилаетъ). – В: Сборник за народни 
умотворения, наука и книжнина, Т. 4, 1891 г., с. 274.

11 Пак там: с. 274, това е описание за Малко Търново.
12 Пак там: с. 274.
13 Цит по: Пандурски, В., ,,Изчезналият ..., с. 9.
14 Пак там: с. 10
15 Пак там: с. 10
16 Начов, А. Н. За побратимството. – В: Периодическо списание на българското книжовно дружество в 

Срѣдецъ, Год. 10, Кн. XLIX – L, София, 1895 г., с. 32 – 72.
17 Пак там: с. 39. 
18 Пак там: с. 41.
19 Пак там: с. 42 – 43.
20 Пак там: с. 46 се съобщава, че е имало случай, когато мъже и жени са се къпали заедно по риза в Йордан 



 114

побратимство, свързано за изпросване на Божията милост, по кръв, свързано над домашното 
огнище, по ходене на росен, по целувка, по обещание, с единомесече или съ близначе, по мляко 
(млечно братство). 

През 1891 г. изследователят Ст. Шивачев представя обичаите в Малко Търново и там 
описва религиозните случаи на побратимяване.21 Според описанието, това е кратко чинопо
следование, което се извършва от свещеник. Именно той, препасва двамата желаещи с едно, 
тясно препасче, съблича свещеническите си одежди и ги поставя всички върху главите им, 
след което прочита една молитва за побратимяване. След края на молитвата свещеникът ги по
ръсва със светена вода и ги задължава да си целунат взаимно ръка. Накрая добавя малко думи, 
че те вече са духовни братя.22 Това сведение е като доказателство, че след периода на отпадане 
на този чин, той продължава да се е извършва по нашите земи, макар и в поопростена форма. 

Тази практика, наречена още от Васил Пандурски, църковна форма на побратимяване-
то23 следва да разгледаме в двата ръкописа, съхранявани в Научния архив на БАН. Найран
ната църковна форма на побратимяване, която е засвидетелствана от изток е от VI век.24 Пос
ледованието се извършвало до към края на ХVІ и началото на ХVІІ век. То не е включено в 
съдържанието на печатните издания на Великия требник от този период25 т. е. времето, от което 
са двата преписа, обект на настоящето изследване. Чинът на побратимяване е наречен в ръко
писите чин братотворение или чин на братостворение.26 

В Богослужебния сборник №66, последованието се намира на л. 110а – л. 114б. То включ
ва: предначинание – поставяне на Евангелието на аналой посред църквата заедно с честния 
кръст, правене на поклони (3 пъти) от желаещите побратимяване и поставяне на десните ръце 
на Евангелието. Следва възглас от свещеника Миромь гu~ пом~лим се... и ектении, казва
ни също от него. Понататък е първата молитва – Гн~ бе» нашь. давн намь прошенїа нже кь 
сп»сенїїю... (л. 111а – 111б). Непосредствено след нея има втора молитва Гн» Бе въседрьжителю. 
Сътворивы ч»лка по wбразù своемù н» подбїю... (л. 111б – 112а). При нея се търси застъпни
чеството на св. ап. Петър и Павел, св. Филип, св. Вартоломей, св. мъченици Сергий и Вакх. 
Следва четене из Апостола – св. ап. Павел до 1 Коринтяни (1Кор. 12:27 – 31); (1Кор. 13:1 – 7), 
последвано от четене от Евангелието на Йоан (15:12 –16); третата молитва – Ги» Бе» на»шь, ти% 
еси сьврьшитель любови... (л. 113б); ектения; възглас; молитвата W%че нашь... (л. 114а), казвана 
от вярващите; възглас; думите, казвани от народа: Единъ с»ть, единь г»ь Ïu Хс»... (л. 114а); след
ва причастяване с анафора27 (ако са достойни); целуване на Св. Евангелие; възгласи, казвани от 
свещеника; кратки песнопения и отпуст.

и ставали братя и сестри, като така те не можели да се вземат. 
21 Ст. Шивачев. Народни обичаи. ..., с. 273 – 275.
22 Пак там: с. 274.
23 Вж: Пандурски, В. ,,Изчезналият ..., с. 11.
24 Вж: Пандурски, В. ,,Изчезналият ..., с. 11 – 14, там авторът посочва, че...историкът Прокопий от VІ 

век в своите ,,Ανεκδοτα“ (6,7), измежду другото пише, че за да се подчертаела поголямата верност между 
Юстиниан и пълководеца Виталиан, било станало взаимно приобщаване между двамата ,,чрез християнските 
обряди“. 

25 Вж: Авксентий, архм. ,,Литургика“, Пловдив, 2006 г., с. 458, там авторът посочва: Древният ,,Чин на 
побратимяване“ отпаднал от съдържанието на печатните издания на Великия требник в края на XVI и на-
чалото на XVII век. Вж също: Пандурски, В. ,,Изчезналият ..., с. 3 – 8, там се съобщава, че в първите печатни 
евхологии от първата половина на XVI век, последованието е било придружено с бележка, в която се пояснявало, 
че последованието е вече забранено от църковни и граждански закони.

26 Това наименование се среща в постарите ръкописи като Evchologium Glagolski manastira Sinai (XI век) 
и Зайковския требник XIV век. 

27 Т. е. нафора.
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В Требник №54, чинът обхваща листовете от 45б до 54б. В Описа на Хр. Кодов28 е за
писано, че последованието продължава до л. 56а. Номерацията не е съвсем точна в ръкописа, 
защото поставените на някои от листовете номера не отговарят на преброените, които влизат в 
последованието. В този препис чинът на побратимяване включва същите елементи, както при 
№66, като разликата е само в последните два листа 53 и 54. При съпоставка на двата преписа 
се вижда, че третата молитва от последованието е всъщност почти както първата. В текста ѝ 
има малки изменения към края и наличие на разменени словоредни думи. Понататък препис 
№54 продължава с два възгласа, между които има рубрика, в която се говори за размяна на 
целувка. След молитвата }ч»е наш»... (л. 54а) има указание за носене на кръста. Найвероятно 
по това време на 3ти глас се е изпълнявал Пс. 132:1 – Что‘ добро:‘ и'ли что красно... (л. 54а); 
слава; кратко песнопение; ектения и отпуст. В този ръкопис не се споменава за причастяване 
на побратимяващите се.

Чинът на побратимяване се съдържа и в Зайковски требник (XIV век), който е найран
но запазеният требник в българските ръкописни сбирки. Според преписа последованието се 
извършва в олтара, като десните ръце на желаещите да се побратимят се поставят върху св. 
Евангелие, а в лявата държат кръст. Още в началото при ектениите се наблюдават такива, които 
липсват или са заменени с други. При ектенията О'' рабу бж»иò... (л. 13б)29 е посочено място, 
където трябва да се споменат и имената на желаещите да се извърши този чин. Това се повтаря 
и при първата молитва в Зайковския требник, която е една от редакциите на Г'и б»е нашь. давьї 
намь прошениý я'же кь сп»сению'... (л. 14а – 14б). Тези отделени места за споменаване на име
ната (при ектенията и първата молитва) не се срещат в двата разглеждани преписа №54 и №66. 

Понататък последованието продължава с определените възгласи; прокимен, предше
стващ четене на Свещеното Писание (Пс. 132); апостолски текст и четене от Евангелието на 
Йоан (17:18 – 26). Втората и третата молитва в чина на побратимяване в Зайковския требник са 
означени, че се четат тайно. Втората молитва Ги» б»е н»шь в'седрьжителю"... (л. 15а –15б), пред
ставя една от редакциите на тази молитва и в нея не се споменават имената на св. мъченици 
Сергий и Вакх, както е в разглежданите два преписа. След възгласите Мирь вьсýмь (л. 15б) и 
Възлюбимь другь друга'' (л. 15б) следва размяна на целувка. Непосредствено след нея све
щеникът чете тайно главопреклонната трета молитва от последованието Ги» б»е н»шь тьї лю"бвьї 
сьвьршитель 9'си... (л. 15б). Тази молитва се среща и в препис №66 (л. 113б – 114а), където 
молитвата е в много кратък вариант. Така можем да предположим, че през XIV век молитвата 
е била в подълъг вариант, но след редакциите, които е претърпяла два – три века след това, тя 
е продължила да се среща в пократък вариант. След молитвата следват възгласи; въздигане на 
св. дарове; причастяване с просфора; излизане от църквата с песенен съпровод – г»и, г»и призри 
сь н»бсь... (л. 16а); изпяване на псалм (Пс. 132:1); слав" и' ннý'' (л. 16б); кратка молитва към Св. 
Богородица – Въ женахь с»таа б»це... (л. 16б) и отпуст. 

Цялото проследяване на побратимския чин ни дава правото да определим какво се е про
менило в него от найранния запазен Требник в българските книгохранилища, т. е. от XIV век 
до периода, в който вече има забрана да бъде извършван XVI – XVII век. Така чинът на по
братимяване макар и кратък по обем е претърпял промени на езиково и богослужебно ниво. 
Наблюдават се по две – три редакции на трите молитви. Някои от възгласите са предадени сък
ратено, заменени са с други или въобще липсват. Срещат се думи, които са заемки от гръцката 
богослужебна практика. Открива се размяна на словоредни думи и изрази. 

На богослужебно ниво разликите обхващат начина на извършване на чинопоследование
то, употребата на някои термини, начина на четене и мястото на молитвите, възгласите, и дори 
участниците в последованието. 

28 Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на БАН. Т. 5. София, 1969. с. 98.
29 Текста на Зайковски требник представям по изданието на ЦибранскаКостова, Марияна, Елка Мирчева. 

Зайковски требник от XIV век. Изследване и текст. София, 2012.
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Изводите, които могат да се направят са: при двата преписа чинът се е извършвал посред 
църквата, за разлика от два – три века преди това, когато това се е случвало в олтара. Еванге
лието се е поставяло на налога (аналоя), заедно с честния кръст. Това действие е предшествано 
от три поклона до земята. Зайковският требник дава информация, че побратимяващите се дър
жат кръста, а дясната си ръка поставят върху Евангелието. В поранни времена при ектенията 
О' рабу бж»иò... и при молитвата Ги» б"е нашь. давьї намь прошениý... е било вмъкнато място 
за споменаване имената на побратимяващите се, което действие не се открива през XVI – XVII 
век. Апостолските четива в преписите №54 и №66 са от 1 Кор. (12:7 – 31) и (13:1 – 7). При Зай
ковския требник, апостолското четиво е отбелязано само с оглавление, от което се разбира, че 
се отнася до паметта на светите лечители безсребърници Козма и Дамян, чествана на 1 ноем
ври.30 Евангелският текст, който е съпътствал последованието е бил от Йоан (15:12 – 16), а в 
поранни времена е бил от същото Евангелие, но друга глава (17:18 – 26). Четивата от Апосто
ла и Евангелието са били първоначално след първа молитва, а покъсно мястото им е между 2 и 
3 молитва, което дава основание да се предположи, че поранният вариант е бил с две молитви. 
Др Васил Пандурски при представяне на братотворението от ръкописа Синайски Евхологии 
№958 от X век, съобщава, че основните две молитви се срещат заедно, а през следващия век 
са вече две и три.31 През XIV век първата и втората молитва в последованието са били четени 
тихо, за разлика от покъсните векове, когато това вече е отпаднало. 

В препис №54 се споменава за размяна на целувка и носене на кръст, по време на което 
действие найвероятно, се е изпълнявал Псалм (Пс. 132:1). Това допълнение липсва в препис 
№66. Интересното е, че при него е отбелязано участието на народа, което не е много характер
но за последования от частен характер. Наблюдава се, че причастието в единия препис №66 се 
дава, ако са достойни, а при другия – №54 не се споменава за него, докато в Зайковския треб
ник това е било задължително действие. 

Братотворението в крайния си вариант, когато вече е решена съдбата му – да отпадне, все 
още се е срещало туктам в отделни преписи, които го представят в утвърден състав и редак
тирани молитви. Това последование не е издържало на нападките, на които е било подложено 
през вековете. Две от причините за това са произходът му (който се разглежда в началото на 
изследването – това, че е старинен народен обичай) и изкривеното тълкуване на значението 
му. Втората причина довежда до спорове, които били за и против този чин. По данни на Васил 
Балджев през XII век българският епископ Димитриос Хоматианос се чудел как е възможно 
побратимството да се счита за съпружеско препятствие и че много канонисти се занимават с 
въпроса побратимството трябва ли да се смята за каноническо препятствие или не.32 Така 
в резултат на съмненията появили се около чина на побратимяване, той отпада от частното 
богослужение, но ръкописите са тези, които са съхранили този стар и приобщен (за около 10 
века) към Църквата чин. 
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Училищната библиотека в духовния живот на малкия град – 
клуб „Помни и преоткрий!“ 

Вася Станоева 

„Граде – каменен и водопаден. 
Дом барутен – хлебна трапеза. 
Цял от огън и обич създаден. 
И от бели легенди извезан…“ 
  Харалампи Харалампиев

Град Костенец, административен център на община Костенец, е сред най-мла-
дите селища в Костенско-Долнобанската котловина и възниква по време на строителството 
на международната ж.п. линия Виена – Белград – София – Истанбул. Това са уводните думи 
на краеведа Михо Червенков, написал три книги за Костенец и района.

В землището на Костенец са открити останки още от бронзовата епоха. 
Многобройните находки свидетелстват за тракийско, римско и византийско присъствие. 
Найголямата историческа забележителност в региона е крепостта „Траянови врата“ – памет
ник от римската епоха, а покъсно от Първата и Втората Българска държава. На това място през 
986 г. Цар Самуил разгромява войската на византийския император Василий II.1 

Стенописите в кабинета по история ежедневно напомнят на нашите ученици кои сме и от 
къде сме тръгнали. С построяването на кибритена и хартиена фабрика се ускорява разширява
нето на селището. Жителите му съпреживяват всичко, свързано с историческата съдба на на
рода ни в първите десетилетия на ХХ век и до днес. Забележителна е стачката на кибритените 
работници през 1909 г., известна още като „Босият поход“.2

Осъществена е и мечтата на костенчани за построяване на средно училище.

Началото… 
То е спомен, скъп и изстрадан, все така жив и ярък, стоплен от носталгичното чувство по 

нещо, от което ни делят години… Датата е 15 септември 1971 г. Средното общообразователно 
училище отваря вратите си за младежите на гр. Костенец. Димитър Благоев е патрон на учили
щето 20 години, а през 1992 г. на Общинска сесия се преименува на „Св. Климент Охридски“.

Училището ни е като всички останали и все пак е неповторимо за нас, които растем, 
младеем с него. Духът му се пази в просторните кабинети, в естетически оформени фоайета, 
в коридоритегалерии… Но найхубавото в него са децата, наймладите – и в радостите, и в 
грижите, те раздвижват пространството с ум, мисъл и чувство, в урока и в свободното време, в 
диалога и в неизбежните конфликти…

Библиотеката при СУ „Св. Климент Охридски“ – Костенец е създадена една година след 
откриване на училището през 1972 г. Основната цел е превръщането на библиотеката в ефек
тивна мултимедийна среда, която да стимулира желанието на учениците за учене и духовно 
израстване. През учебната 2017/2018 г. по проект „Твоят час“ към библиотеката се сформира 
клуб „Помни и преоткрий“...

1 Червенков, Михо. Град Костенец и котловината от древността до 1878. Кн. 1. София: Захарий Стоянов, 2011.
2 Червенков, Михо. Град Костенец и котловината – 1878 – 9.ІХ.1944 г. Кн. 2. София: Захарий Стоянов, 2015.
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Защото нашите ученици трябва да помнят историята, да преоткриват, творят и предават 
фолклорните традиции от поколение на поколение. Във връзка с Европейската година на кул
турното наследство всички мероприятия са посветени на тази тема. Целите на проекта са:

 стимулиране на четенето на краеведска литература от фонда на библиотеката;
 проучвателна дейност за родния край;
 развиване на талантите чрез създаване на художествени произведения (словесни и 

изобразителни) и артистични изяви.
Клубът организира среща на учениците от 5ти клас с Румен Попов, Ангел Пергелов 

и Георги Мърценков – изпълнители на народни песни. Интерес предизвикаха събраните от 
тях легенди и диалектни думи от родния край. Децата от клуба зададоха интересни въпроси. 
Много настроение внесоха песните на гостите и на малките певци – Иван Спасов, Виктория 
Йорданова и Ивон Зашева.

Красотата на родния край е съхранена във фотографиите на ученика Георги Попадийн. С 
тях той спечели първо място на фотоконкурса, организиран от национален парк „Рила“.

Голяма радост предизвика посещението в градската библиотека, където децата бяха 
прие ти много добре. Библиотекарите ги запознаха с работата си, позволиха на членовете на 
клуба да надникнат в хранилището и разгледат доста книги, свързани с историята на община 
Костенец.

Участниците в проекта бяха мотивирани не само да проучат миналото на родния край, но 
и да го популяризират сред останалите ученици. Те взеха участие в Националната седмица на 
четенето и грамотността. Работата на клуба беше насочена към учениците от 4ти до 5ти клас. 
Проведоха се различни конкурси:

 найдобър рецитатор на стихотворение, посветено на родното място – за първи път 
учениците прочетоха непознати за тях стихове на Вазов;

 проучиха любимите книги на мама и баба;
 за Коледа четоха приказки от старите ракли пред сборните групи на деца от 1ви до 

4ти клас;
 написаха детска приказка, а някои от тях направиха и илюстрации;
 конкурс за грамотност в 5ти клас.
Преди всеки празник от народния календар децата записваха разкази на възрастни хора 

за традициите и ритуалите в семейството (населеното място). Журито се състоеше от предста
вители на клуб „Помни и преоткрий“.

Във връзка с Деня на св. Климент Охридски със съдействието на клуба бе представен 
сборник с Вазови творби, посветени на Костенец. Ученици от 9ти и 10ти клас презентира
ха сборника, който е издаден с помощта на НЧ „Просвета“ – с. Костенец. Редовни срещи се 
провеждат с почетния гражданин на гр. Костенец – гн Михо Червенков. Мероприятията през 
месец април също преминаха под мотото „Помни и преоткрий“. Ученици от 1ви, 2ри, 3ти и 
4ти клас четоха легенди от книгата „Митове и легенди за Костенец,“ издадена от поголеми 
ученици в 7ми клас.

В клуба се четат материали за родния край от краеведския фонд на училищната библио
тека, гледа се презентация за Костенец, изработена от ученици. Ученици от прогимназиалния 
и гимназиалния етап писаха художествен текст – есе, размисли, художествено описание на 
местност за и от родния край.

Всички участници в конкурса получиха грамоти, а победителите: Ивон Зашева от 5ти 
клас и Милена Величкова – 11ти клас, книгата „Тук сякаш Бог е друг“.

Заключителната изява на клуб „Помни и преоткрий“ се проведе в храм „Св. Георги“. 
Учениците с интерес слушаха разказите на отец Георги и Юлиян Одажиян – преподавател по 
история. Те споделиха, че дълго ще помнят песнопенията, изпълнени от мъжката вокална гру
па „Боили“ към училището.
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Вече стана традиция децата от клуба да подреждат тематични изложби. Първата с мото 
„Приказката е добра, щом добър е краят“, е посветена на първолаците и реализиралите се 
ученици от 12ти клас. Много въздействаща бе изложбата, посветена на великденските праз
ници – „Да е светло в душата ти!“

Работата по проекта наистина беше полезна за участниците в клуба, които не само раз
шириха знанията за родното място и проявиха различните си дарби, но и преоткриха своите 
корени в един все поглобализиращ се свят. С традиция и новаторство всички заедно вървим 
към съхраняване на българската ни идентичност.

На зададен въпрос на принцеса Лаурентин ван Оранйе (принцеса на Холандия) да опише 
библиотеката на бъдещето само с три изречения, тя отговаря: Памет за миналото. Решение 
за бъдещето. Радост от настоящето. А ако трябва да са три думи – достъпна, включваща 
и забавна.
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Колекцията от оригинални картини, дарени на Народна 
библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив 

Калинка Шопова 

Дарителството е близко до чувството за щастие.

Картината е по-силната, тя си има свой собствен път, но това означава, че аз 
продължавам да живея, това са думи на пловдивския автор Станимир Видев, един от нашите 
дарители и изявен художник.

По случай 100 години от създаването на Народна библиотека „Иван Вазов“ през 1979 г. са 
подарени първите оригинални картини, които поставят началото на тази дарителска колекция: 
„Смолян“ на Атанас Стайков и „Спомен за морето“ на Петър Маринов. При всеки следващ 
юбилей колекцията се обогатява. През 1981 г., във връзка с едно от найсериозните културни 
събития в новата българска история – 1300 години България, големият пловдивски художник 
Енчо Пиронков подарява 22 маслени платна. Първоначално те са изложени в мазето, превърна
то в галерия, в къщата на художника на ул. „Велико Търново“ край Градската градина, точно до 
Военния клуб. Библиотекарите от сектор Изкуство се редуват да дават дежурства там, покъс
но картините са преместени в хранилището на библиотеката. 

Същата година по инициатива на директора на библиотеката Йохан Лаутлиев, управля
вал от 1976 до 1988 г., се създава „Графична къща“ в НБ „Иван Вазов“ и художниците графици 
започват да подаряват тиражирана графика. Графиките са описани под съкращението „вр. гр.“, 
последвана от поредна номерация, временна графика, което се превръща във времето в сигна
тура на цялата колекция от графики, за да се раздават за домашно ползване за срок от 3 месеца. 

Ръководството на библиотеката решава картините на Енчо Пиронков да бъдат изложени 
в големите читални, за да бъдат видими за публиката. С живописни платна и графики са били 
украсени и кабинетите на вътрешните отдели с цел да бъдат изложени за поголяма аудитория 
посетители. Оригиналите са били описвани в т. нар. „колективни картони“, за да се знае мес
тонахождението им. През 1994 г. НБ „Иван Вазов“ представя в Лекционната си зала всички 22 
маслени платна, дарени от Енчо Пиронков, като изложбата е открита от изкуствоведката Свет
ла Москова. През 1999 г. в читалня №2 отново са изложени част от дарените творби. Есента 
на 2012 г., в „Нощта на музеите и галериите“, са показани избрани оригинали на дарители на 
библиотеката.

Това е първи опит за цялостно представяне на историята и авторите на сбирката от ориги
нални картини в дарителския фонд на НБ „Иван Вазов“. Той включва 44 автора, 66 живописни 
платна, в това число 1 батик, 1 книжно пано, 1 икона, 2 фотошопа, 3 акрила, останалите 58 
картини са в техника масло и акварел, а освен тях има и 31 графики. Само 22 от тези притежа
ния се съхраняват в хранилището, останалите живеят в одухотвореното пространство на този 
храм на книгата. Така те стават достояние на всички посетители на библиотеката и насищат с 
духовност и красота средата, в която читателите получават знания.

Найобщо картините могат да бъдат систематизирани по хронологичен принцип на Стари 
майстори, Пловдивска школа от 60те години на XX век, Ново поколение след 90те години на 
XX век, Графици и английския дарител Джон Лансдаун, приятел на библиотеката и Пловдив. 
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І. Старите майстори 
През 20те години на XX век приятелите от Национална художествена академия (НХА) 

Златю Бояджиев, Васил Бараков и Давид Перец получават прозвището „Бараците“ от Цанко 
Лавренов; те откриват Родопите и Пловдив за българското изкуство. Нашите дарители са от 
приятелския им кръг или духовни последователи, чийто девиз е „Дълбоко по дух национално 
изкуство“.

1. Асен Дочев (1900 – 1969), дарил „Портрет на Петър Лъджев“. Живее и твори в Плов
див. Кум на Златю Бояджиев, заедно посещават Италия. Завършва „Живопис“ в НХА София. 
Член на дружеството на южнобългарските художници. Изявява се във всички жанрове на ка
валетната живопис (изкуство на открито с триножник сред природата) – портрет, пейзаж, фи
гурални композиции. 

2. Атанас Стайков, дарил „Смолян“, живопис. Роден през 1905 г. в Смолян, завършва 
Приложния факултет на НХА. През 1929 г. специализира в академия „Жулиен“ в Париж при 
Пол Лоран. До 1948 г. работи като учител в Пловдив. Има 4 самостоятелни изложби, носител 
и на орден „Св. св. Кирил и Методий“. 

3. Веселин Парушев (1920 – 1976), дарил „Край Дунав“, живопис. Роден в Шумен, ра
боти като художник на Разградския театър. По негова инициатива през 1971 г. за първи път се 
провежда „Национална изложба Лудогорие“ в Разград. Оглавява дружеството на художниците 
в Разград. 

4. Владимир Рилски (1905 – 1969), дарил 3 портрета, единия на Йоаким Груев, масло. 
Роден в Пещера, учи в НХА, специализира във Виена. В България се приобщава към кръга на 
Бараците. Пантеистичното отношение към природата го превръща в иконописен живописец. 
Преподава в Художествената академия. 

5. Димитър Йончев, дарил 8 портрета живопис на изявени библиографи и личности, пря
ко свързани с исторята на библиотеката и библиотечното дело в страната: „Борис Дякович“, 
„Стефан Бонев“, „Лука Касъров“, „Константин Величков“, „Александър Башмаков“, „Иван Ра
дославов“, „Маню Стоянов“, „Димитър Цончев“. Полага основите на сценографията и костю
мографията в Пловдив, има десетки проекти за Пловдивския театър. Харизматичен, талантлив, 
бохем, баща на 5 деца, на които предава страстта към изкуството. Синът му Васил Йончев е 
създател на българската шрифтова школа. 

6. Мара Йосифова (1905 – 1996), дарила „Книжно пано“. Завършила Декоративни из
куства в НХА, специализирала художествен текстил в Австрия. Изявен автор в приложното 
изкуство – стенни килими, ръчен и печатан текстил, проекти на десени за промишлен текстил, 
вдъхновени от българското национално наследство. 

7. Александър Жибаров (1917 – 2004), дарил „Античен театър“, живопис. 30 години ху
дожник в Медицинска академия. От поколението на Николай Райнов, Александър Балабанов 
и Михаил Арнаудов. Импресионизмът за него е религия, добронамерен оптимист, влюбен в 
природата. Работи от натура по метода „ала прима“. 

8. Георги Ботушаров – „На пазар“ – масло, реставрирана, подарена през 80те години от 
автора. Авторът е виден член на Дружеството на южнобългарските художници (ДЮБХ), което 
се появява в резултат на изграждането на организиран художествен живот в Следосвобож
денска България. 

ІІ. Пловдивска школа от 60-те години на XX век 
1. Димитър Киров, Ди Киро (1935 – 2008), дарил „Гълъб на мира“, живопис. Един от 

найвидните представители на Пловдивската школа, наред с Георги Божилов – Слона, Йоан 
Левиев и Енчо Пиронков. Завършил НХА, специалност „Монументална и декоративна живо
пис“. Награден с наградата „Владимир Димитров – Майстора“, национална награда за живо
пис „Захари Зограф“ и сребърен медал от Папа Йоан Павел II.
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2. Енчо Пиронков, дарил няколко живописни платна: „Модели“, „Асоциация“, „Черното 
пони“, „Пролетно“, „Нежност“, „Нега“, „Арлекин“, „Жена с щъркел“, „Концерт“, „Любопит
ство“, „Намерение“, „Почивка“, „Бряг“, „На гости в Стария град“, „Жена със синя птица“, 
„Жена с разпятие“, „Жени с птици“. Роден през 1932 г. в с. Розовец, носител на звание „Заслу
жил художник“. Самобитен художествен талант. Основни теми: Старият Пловдив, селски бит, 
работи и в областта на приложното, монументално изкуство. 

3. Матей Матеев, дарил няколко акварела. Роден през 1945 г. в Кюстендил, завършва 
1975 г. НХА, специалност Приложна графика. Живее в Пловдив, член на СБХ, организатор и 
консултант на над 35 общински пленера, през 2015 г. е удостоен с почетното звание „Следов
ник на народните будители“. 

4. Владимир Щербак, дарил „Сънища“, живопис. Роден през 1947 г. в Москва. Модерен 
още преди 10ти ноември, рисува картини без аналог. През 1975 г. завършва Художествената 
академия в Санкт Петербург, установява се в Пловдив и работи като преподавател в ССХУ за 
сценични кадри. Има 20 самостоятелни изложби в България и чужбина. От 1992 до 1998 г. е 
председател на Обществото на художниците „Филипопол“. Носител е на две специални награ
ди за живопис на I и II Световно биенале в Малта и диплом за майсторство в Гърция.

5. Анастасия Ножарова, дарила „Цветя“, масло. Родена през 1944 г. в с. Миромир. За
вършва специалност „Скулптура“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Керамик, работи малка 
пластика, има 20 самостоятелни изложби. След 1998 г. започва да представя експозиции от 
живописни платна.

6. Вълко Гайдаров (1937 – 2009), дарил „Родопска песен“, живопис. Завършил НХА през 
1964 г. Твори масло, акварели, рисунки – деликатен, коректен и поетичен във всяка техни
ка. Рисува Родопите, Амстердам, Толедо. Майстор на пейзажа, рисува не толкова природата, 
колкото усещането за нейната душа. Има над 30 самостоятелни изложби, негови картини са в 
колекцията на Художествената галерия Смолян.

7. Георги Трифонов (1947 – 2011), дарил „Композиция“, живопис. Завършил ВИИИ „Ни
колай Павлович“ през 1974 г. Член на СБХ, учредител на фонд „Поддържане на изкуството в 
България“, носител на орден „Св. св. Кирил и Методий“.

8. Петър Маринов – дарение от Варна за 100 години НБИВ – „Спомен за морето“, живо
пис. Роден през 1960 г. в София, завършил НХА в класа на акад. Светлин Русев през 1986 г. По
вече от 30 години е сред водещите имена в родната живопис и скулптура. Има самостоятелни 
изложби в Москва и Каракас. 

9. Ангел Василев (1947 – 2014), дарил „Цвете за любимата“, акрил. Пловдивски худож
ник, твори по темите любовта към Пловдив и пловдивчани, носталгия и пленителна свенли
вост. Картините му предизвикват размисъл, но от тях лъха и радост. Има 50 самостоятелни 
изложби в България, Солун, Лос Анджелис, Италия.

10. Станимир Видев, дарил „Обект на моето съзерцание“, акварел. Роден през 1957 г. в 
с. Баня, през 1984 г. завършва „Живопис“ в НХА, член на СБХ и Обществото на художниците 
към фондация „Филипополис“. Носител на наградите „Пловдив“ и „Ромфея“. Емоционална 
живопис, умело борави с цветовете. Акварелът е тънкото изкушение за него. Ако маслената 
живопис означава наслояване и отнемане, за да постигнеш светлината, акварелът означава 
да запазиш светлината в белия лист докрай.

11. Найден Панайотов, дарил „Карлово“, живопис. Пловдивски художник, роден в Карло
во, живее и работи в Пловдив, член на Дружеството на пловдивските художници.

12. Георги Тюфекчиев, дарил „Космос“, живопис. Роден през 1934 г. в с. Куклен. По об
разование агроном. Записва курсове по живопис, ученик на Златю Бояджиев. От 1980 г. е член 
на СБХ. Почетна грамота от кмета на Пловдив Славчо Атанасов за цялостно творчество през 
2009 г.
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13. Мартин Мартинов, дарил „Араповски манастир“, акварел. Самороден талант, член на 
Дружеството на пловдивските художници, майстор на акварела, приятел на сектор Изкуство до 
смъртта си през 2018 г., няколко запомнящи се изложби на пейзажи в Изкуствотеката.

14. Михаил Минков, 4 дара акварел: „Божури“, „Вечер“, „Лалета“, „Бяло море“. Роден 
1946 г. в Троян, учи Живопис в НХА при проф. Ненко Балкански. През 1972 г. се дипломира в 
специалността „Стенопис“. Участва във възстановяването и изписването на много православ
ни храмове. Има 11 самостоятелни и 2 съвместни изложби, няколко от тях в Изкуствотеката на 
НБИВ. Майстор на изящни акварели, лаконични маслени платна и икони.

15. Ж. Желев, дарил „Старият Пловдив“, живопис.

ІІІ. Ново поколение след 90-те години на XX век 
1. Даниела Русева, дарила „Три морета“, батик. Завършила СХУ Смолян специалност 

„Художествена тъкан“, следва във ВТУ „Графика“. Основна тема в творчеството ѝ е любовта, 
примесена с небесни послания. Работи с интересна техника за рисунки с вино върху хартиени 
винени филтри. Живее в Пловдив, има множество участия в пленери, изложби у нас и в чуж
бина.

2. Деляна Димитрова, дарила 2 фотошопа: „Старият град“ 1, 2. Завършила АМТИИ Плов
див, има самостоятелни изложби у нас и в Турция. През 2014 г. е удостоена с приз за млад 
художник на Годишната изложба на Дружеството на пловдивските художници.

3. Иван Богоев, дарил „Каскади на страната“, акрил. Завършил изобразително изкуство 
в Италия и тя присъства силно в творбите му. Просто чувам музиката и изливам емоциите си 
върху екрана – споделя художникът за работата си върху дигиталното платно. Картините му са 
съвкупност от фентъзи, реалност, графики и анимирани илюстрации.

4. Красимир Карастоянов, дарил „Абстрактни форми“, живопис. Пловдивски художник 
с над 25 години опит в областта на декоративните и изящни изкуства (интериорен дизайн, 
декорация, стенопис, визуални илюзии). Участва в третия етап на проекта „100 пловдивски 
ателиета“ за Пловдив 2019.

5. Слав Кривошиев, дарил „Пейзаж“, живопис. Бургаски художник, не рисува лодки и 
къщички, а преживява и разказва. Платната му са митологичен разказ в контекста на съвре
менната социална среда. Винаги оставам по-нисък от хляба с дъх на детски спомени и много 
много синьо бургаско море. Художник на месец януари за Тексас през 2014 г., получава награда 
в Русия през 2015 г., излага свои картини във Вашингтон.

6. Георги Терзиев, дарил „Дубровник“, акварел. Роден през 1965 г. в Пловдив. Сам се 
описва като акварелист и иконописец. Има над 25 самостоятелни изложби у нас, в Лондон и 
Берлин. Той е дългогодишен ръководител и преподавател на арт клубове за деца.

7. Симона Енчева, „Малкият принц“, акрил, една от серия рисунки по темата. Подарена 
от РБ „Пенчо Славейков“ – Варна по случай 135 г. НБИВ през 2014 г.

ІV. Графика 
1. Павел Николов, дарил два офорта: „Дресировка“, „Екстериор“. Създател на студия 

„Млад художник“, участва в проекта „100 на 100 пловдивчани“ от програмата на Пловдив 
2019.

2. Димчо Павлов, дарил „Икар“ и „Смехът на Пикасо“, сериграфия (ситопечат). Отпеча
тани със значителна дебелина на слоя мастила върху хартия с помощта на мрежа с шаблон на 
образа. Завършва „Живопис“ в Академията за изящни изкуства в Любляна. Свободен артист, 
един европеец с балканска външност – въпреки хайдушките мустаци, всичко у него е евро
пейс ко, а темите – общочовешки.
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3. Йордан Велчев, дар „Посвещение“, графика. Роден през 1946 г. в Пловдив, завършва 
„Илюстрация“ в НХА при проф. Веселин Стайков през 1972 г. Автор на запазения знак на ПУ 
„Паисий Хилендарски“. Дългогодишен преподавател по графика и рисуване в НХГ „Цанко 
Лавренов“ – Пловдив.

4. Пенчо Паскалев, дарил „За словото“, цветна графика за 125 г. НБИВ. Роден през 1955 г. 
в с. Панаретово. Художникът, който почти прекара последната година от живота си в НБИВ, 
защото тук имаше приятели. При нас нареди и последната си юбилейна изложба през 2005 г. 
от илюстрации и плакати. За него са характерни драматично настроение, отражение на неспо
койствие, гротескно приемане на света, известен песимизъм. В творбите му леко, ефирно са 
преплетени живопис, графика и плакат.

5. Димитър Келбечев, дарил „Пътят на охлюва“, цветна графика. Роден в Пловдив през 
1958 г., учи специалност „Графика“ във ВТУ. Работи графика, оформление на книги, рисунка и 
живопис. Автор е на графичната концепция „Европейски месец на културата“ (1999 г.). Худож
ник е на сп. „Избор“, „Изток – Изток“, „Всичко за книгата“ и на Международния фестивал на 
камерната музика и Международния есенен театрален фестивал „Сцена на кръстопът“. 

6. Владимир Генадиев, дарил „Кантон“, „Рожен“, „Пейзаж“, акватинта (вид офорт). Роден 
през 1946 г. в Пловдив, завършил НХА специалност „Графика“ при проф. Евтим Томов. От 
1995 г. е преподавател по графика и рисуване в АМТИИ, от 1998 г. – доцент по графика и ръ
ководител на катедра Изобразително изкуство при АМТИИ; от 2011 г. – декан. Член е на СБХ.

7. Данаил Игнатов, дарил „Доспат“, графика. Той е художник на български сюжети, кра
сиви пейзажи, китни малки градчета в почти възрожденски стил. Графиките му напомнят ста
рите холандски майстори, но пеят химна на природата на България.

8. Димитър Мицев (1946 – 2016), дарил „Състояние“, „Море“, графика. Роден е в Плов
див, завършил НХА специалност „Графика“. Той е един от последните мохикани на пловдив
ската бохема от компанията на Георги Божилов – Слона, Ди Киро, Йоан Левиев. Изящните му 
графики се отличават с чувство за баланс и изтънчена естетика.

9. Николай Ников – Ничето (1924 – 1989), дарил „Пристанище“. Живописец и график, 
създава графични градски пейзажи, композиции, масло и акварел. Роден е в София, завършва 
специалност „Живопис“ в НХА, член е на СБХ.

10. Христо Стойчев (1947 – 2017), дарил „Котка“, цветна графика; „Медитация“ 1, 2, 
техника суха игла. Завършил е специалност „Илюстрация и оформление на книгите“ в НХА. 
Преподава графика в Пловдивската художествена гимназия в периода 1978 – 1990. Участва в 
5 издания на Биеналето на графиката във Варна и Есенния салон на изкуствата в Стария град 
в Пловдив. 

11. Галя Георгиева, дарила „Пейзаж от Търново“, офорт.
12. Емил Марков, дарил „Голо тяло“, „Композиция“ 1981 г., „Композиция“ 1982 г. и „Ста

ринен пейзаж“.
13. Димитър Мендев, дарил „Композиция II“ и „Море – 81“, лито (литография – метод за 

печатане върху гладка повърхност).
14. Тома Томов, дарил „Вятърна мелница“ I и „Вътърна мелница“ II.
15. Енчо Пиронков, дарил 2 „Вариации по рисунка“, 3 сериграфии: „Ондини“, „Спомен 

за семейството“ и „Нестинарки“.

V. Един англичанин в Пловдив 
1. Джон Лансдаун, дарил „Портрет на Иван Вазов“, живопис. Роден през 1964 г. в Уолсол, 

Англия. От 2006 г. се установява в Пловдив, а от 2011 г. е член на СБХ. Майстор на пейзажа, 
издържан в класически дух и колорит. Притежава широк и добронамерен светоглед.
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Популяризиране на писменото наследство на Родопа планина 

Светлана Хаджиева 

В отдел „Краезнание“ на Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян 
е натрупан богат фонд, който е изключително ценен и уникален по своята същност. Това са 
пepиoдични издaния, излизaли в пepиoдa 1894 – 1944 и peдĸи и цeнни ĸнижни издaния из
лизaли в пepиoдa 1885 – 1944, книгите на родопските книжовници Стою Шишков, Васил Де
чев, Христо Попконстантинов, Анастас Примовски, Тома Садукей, на патрона на библиотеката 
Николай Вранчев и много други. 

През годините фондът е обогатен със селищни монографии на много населени места от 
Среднородопския край, книги с художествена литература на местни автори – Николай Хай
тов, Станислав Сивриев, Никола Гигов, Константин Канев, Димитър Златев, Георги Гривнев, 
Светозар Казанджиев и много други автори от миналото и съвременници; книги в областта на 
образованието, икономиката, културата и историята на края и др. За да „стигне“ този безценен 
извор на информация до нашите читатели и потребители през последните години регионал
ната библиотека в Смолян работи изключително активно за популяризиране на писменото на
следство на Родопа планина. 

 Благодарение на реализирания от библиотеката проект „Bижтe ни! Чyйтe ни! Hayчeтe“, 
c пoдĸpeпaтa нa Фoндaция „Глoбaлни библиoтeĸи – Бългapия“ в paмĸитe нa ĸoнĸypc „Биб
лиoтeĸaтa – aĸтивeн yчacтниĸ в oбщecтвeния живoт“, сайтът на регионалната библиотека беше 
изцяло обновен, допълнен с нови рубрики и информация, създаде се и специализирана стра
ница „Краезнание“, Дигитална библиотека „Паметта на Родопа планина“, електронна библио
тека „Творците на Родопа“, „Bидeoĸaнaл“ и др. Чрез различни методи и средства всеки един 
от посочените елементи подпомага дейността на библиотеката, касаеща популяризиране на 
писменото наследство на Родопа планина. 

Дигитални ресурси 
Дигитална библиотека „Паметта на Родопа планина“ събира на едно виртуално място 

богатото писмено наследство на Средните Родопи до 1944 г., съхранено в библиотеката. Чрез 
средствата на новите технологии се представят в глобалното пространство пълното съдържа
ние на различни печатни документи – вестници, списания и книги. Дигитализирани са перио
дични издания и книги, издавани преди 1944 г. Целите, които си поставяме при дигитализация 
на стари издания са:

 популяризиране на книжовното културно наследство на Смолян и областта, като част 
от националното културноисторическо наследство; 

 опазване на найзначимите колекции от периодични издания чрез създаване на диги
тален архив; 

 подпомагане на научноизследователските цели; 
 осигуряване на свободен достъп до документите за всички граждани; 
 провокиране на интереса на съвременния читател към тези съкровищници на родоп

ската памет, бит и култура; 
 привличане на нови ползватели.
Подборът на източниците беше направен по следните критерии: съобразяване със зако

нодателството за защита на авторското право; отдалечеността на времето на издаване; местен 
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обхват на документите; уникални за града и страната издания; ценност на съдържанието им; 
форма и размер на източниците. 

През периода април 2017 – май 2018 са дигитализирани найстарите издания, които 
притежава регионалната библиотека – списанията „Славиеви гори“ (1894), „Родопски глас“ 
(1921), „Родопска мисъл“ (1941) и „Родопа“ (1922 – 1947) и вестниците „Пашмаклийски окръ
жен вестник“ (1924 – 1933), „Среднородопска искра“ (1925 – 1926), „Висини“ (1930 – 1935), 
„Красногор“ (1931 – 1944), „Родопска мисъл“ (1933 – 1947), „Родопска искра“ (1937 – 1940) и 
„Хоро“ (1936 – 1937). 

Oт фoнд „Kниги“ нa пъpвo мяcтo беше дигитaлизиpaнo част от ĸнижoвнoтo нacлeдcтвo 
нa пaтpoнa нa библиoтeĸaтa Hиĸoлaй Bpaнчeв – пиcaтeл, преводач, oбщecтвeниĸ и ĸyл
тypнoпpocвeтeн дeeц, ocтaвил тpaйнa cлeдa в дyxoвнaтa иcтopия нa Poдoпитe. Колекцията 
съдържа „По висините на Орфея: Пътни бележки и впечетления от Средните Родопи“ (1924); 
„По висините на Родопа“ (1930); „У дома: Писма от Средна Родопа“ (1936); „Там где лимоните 
цъвтят. Пътни картини от Гърция. Видено и бленувано“ (1941).

До момента по проекта са дигитализирани четири заглавия на книги с обем на страници
те – 201, четири заглавия на списания с обем от 2554 страници и седем заглавия на вестници с 
обем 2130 страници. Всички дигитални копия са видими и достъпни за нашите читатели чрез 
електронния каталог на библиотеката, в Дигитална библиотека „Паметта на Родопа планина“ 
(видима от меню „За потребителите“), а скоро ще бъдат достъпни и в Европеана. 

Дигитална библиотека „Паметта на Родопа планина“ е промотирана многократно пред 
младото поколение на Смолянския регион. Ученици и студенти проявяват изключителен инте
рес и любопитство към статиите, снимките и самото оформление на старите издания, излизали 
в Среднородопския край до 1944 г. Парарелно с дигиталните копия, младежите се докосват и 
до хартиения носител на тези издания. 

Електронната библиотека „Творците на Родопа“ е изградена като част от новите онлайн 
услуги на библиотеката. В нея са представени автори на художествена литература от родоп
ския край. Сред тях са писатели, които вече не са сред нас, но са ни завещали богато книжовно 
наследство, утвърдени автори – съвременници, както и млади писатели, които тепърва се изя
вяват на книжния пазар. 

Всеки автор се представя със снимка, биографична справка, видеоинтервю с него или 
кратък филм за него (ако е починал), публикувано е негово произведение – като дигитално ко
пие, също така е изготвена фонотека с аудиозаписи с негови творби. Ако за автора е изготвена 
биобиблиография, тя е сканирана и качена в ПДФ формат в електронната библиотека. Към 
момента в библиотеката са представени 6 автора. По този начин нашите потребители, които не 
могат да посетят библиотеката, макар и от разстояние, могат да се докоснат до творчеството на 
част от писателите от родопския край. Електронната библиотека с нейните звукови ресурси е 
подходяща и за хора със зрителни увреждания.

В изготвяне на Електронната библиотека „Творците на Родопа“ участваха и ученици от 
Смолян, които по своя инициатива, с помощта на библиотекари от отдел „Краезнание“, проу
чиха творчеството на един от съвременните родопски писатели Светозар Казанджиев и изгот
виха цялостно представяне за него. 

Πo пpoeĸт „Bижтe ни! Чyйтe ни! Hayчeтe“, беше изpaбoтeна специализирана страница 
на oтдeл „Kpaeзнaниe“, която непрекъснато се обогатява с нова информация. B нея читaтeлитe 
могат да oтĸpият рубриките Kaлeндap oт мecтни дaти и cъбития за нacтoящaтa гoдинa; Hoви 
зaглaвия нa ĸpaeвeдcĸи ĸниги; Зaбeлeжитeлнocти в peгиoнa cъc cнимĸи; Личнocти нa Cpeдни
тe Poдoпи; На тази дата преди… – за cлyчилотo ce пpeз минaлия вeĸ. В рубриката Представяме 
Ви са публикувани презентации, изготвени от работещите в отдела, чийто източници са от 
фонда на библиотеката. Темите, които нашите потребители могат да открият са свързани с 
популяризиране на старата родопска периодика, годишнини на вестници и списания и др. В 
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тази рубрика са представени изданията „Родопски напредък“, „Родопска мисъл“, „Родопски 
новини“, „Родопско ехо“ и „Среднородопска искра“.

Много са личностите от Средните Родопи, които са известни не само у нас, но и из
вън пределите на родината ни със своите дела. Сред тях са писатели, просветни дейци, хора 
на изкуството, спорта и много други. В рубрика Личности на Средните Родопи представяме 
списък с имената, придружени с биографична справка и снимка, на всички личности, които 
са отличени със званието „Почетен гражданин на Смолян“. Потребителите могат да открият 
информация за родопския творец Константин Канев, за родопските будители и др. Рубриката 
ще се допълва с презентации за родопските будители, за писатели и духовници, чиито дела и 
творчество са оставили дълбока диря в съзнанието на родопчани. 

Работа с ученици 
Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян работи активно с младото поколе

ние на Смолян и региона. Нашата цел е с различни инициативи да провокираме интереса у тях, 
за да научат повече за историята на родопския край, да бъдат активни читатели, ползватели и 
изследователи на краеведската литература. 

Една от формите за работа с ученици е изготвяне на съвместни изложби. Такъв успешен 
проект е „Старият Смолян“. Учениците трябваше да издирят стари фотографии от личния ар
хив на техните близки и да напишат кратка история за снимката. След това тя е представена в 
изложбата паралелно със снимки от същото място на вече съвременния Смолян. По този начин 
младежите научиха интересни факти и събития от историята на стария Смолян. Активно рабо
тим и с клуб „Млад краевед“, формиран към ОДК и училища в Смолян. Ученици от началния 
курс и средношколци, заедно с нас библиотекарите работим по разнообразни теми като използ
ваме много източници. 

От няколко години се провежда инициативата „Историята на края през погледа на млади
те“. Идеята е да се отбелязват годишнини от календар Местни дати и събития, изготвян всяка 
година от отдел „Краезнание“. Под формата на състезание, викторина и др. учениците науча
ват много факти и събития за личности, местности, населени места от писменото наследство 
в Родопа планина. 

Изложби 
За да покажем богатото писмено наследство на Родопа планина, подреждаме изложби, 

които са достъпни за всички читатели на библиотеката. Представяме книги, списания, сбор
ници, вестници както от старата родопска периодика, така и от новите издания, които излизат 
на книжния пазар в региона. Найчесто изложбите са свързани с годишнини на писатели, пе
риодика, просветни дейци, общественици и др. През последните години са представени из
ложбите „Старата родопска периодика – памет и свидетелство“, „135 години от рождението 
на Николай Вранчев“, „Родопски будители“, „Родопски писатели – юбиляри“, „150 години от 
рождението на Стою Шишков“ и др.

Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян прилага все повече иновативни ме
тоди в стремежа да стигне до своите читатели, найвече сред младото поколение на региона. За 
да научат историята на своя край, за писателите в Средните Родопи и богатото книжовно твор
чество, което са ни завещали, мисията ни продължава. Процесът по дигитализация през тази 
година е насочен към колекция „Книги“ на peдĸи и цeнни ĸнижни издaния излизaли в пepиoдa 
1885 – 1944, за да може повече потребители да се докоснат до богатството на стария печат на 
Родопите. Защото популяризирането на писменото наследство на родопския край зависи от 
нас, библиотекарите, които с уважение и респект съхраняваме, опазваме и допълваме книжния 
фонд на съвременните обществени и иновативни библиотеки. 
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Периодичният печат и краезнанието 

Извороведски анализ 

Анета Донева 

Анализът върху възможностите на периодичния печат да формира живата со-
циал на памет засяга въпросът и за мястото му в краезнанието. Печатът изпълнява принуж-
даваща, компенсаторна и условна (защото променя мисленето) функция. Това се забелязва и 
при българския периодичен печат в средата и втората половина на XIX век, т.е. през Възраж
дането. Според Здр. Константинова българската периодика е и върховна власт; на парламент; 
страж (защитник); върховен съдия; референдум и пр., а публицистите участват в изграждане
то на българското национално самосъзнание.1 

За др Иван Селимински Печатът е светлина на обществото, а всяка светлина има 
нещо божествено... От печата се заключава и за цивилизацията и свободата на страната.2 
Според него средната класа и новите национални елити стимулират социалната мисия на пе
риодиката. Важен критерий за просветения народ е пресата. 

К. Фотинов изисква пресата да довежда до народа успехите на просвещена Европа. На
ред с училището, тя е сред наймогъщите средства за масово въздействие върху българите.3 
Той сочи американската, гръцката и френската журналистика, защото цивилизованият свят 
култивира модерен национализъм чрез масова информация, масова комуникация, масова кул-
тура и демокрация. 

Стигаме до интересен факт – като има предвид подобно отношение към печата, Йосиф 
Хербст заявява след повече от половин век, че за „чистоплътността“ на един вестник се съди 
не толкова по събитията, които отразява, колкото по събитията, за които премълчава.4 По този 
начин, смята Хербст, печатът реализира и компенсаторната си функция, както и да контролира 
социалнополитическото управление чрез своята свободна воля. 

Проблемът за българския печат преди и след освобождението на България през 1877 – 
1878 г., предизвиква интерес сред историците на журналистиката.5 Казаното не се отнася за 
мястото му в краеведското познание. А е безспорно, че сведенията в печата крият съществена, 
в редица случаи и незаменима информация за живота на нашите предци в различните области 
на своя бит и интереси. 

Подходящ пример за анализ на пловдивската преса от края на XIX век са изследванията 
на Филип Панайотов. Става дума за неговия анализ върху мястото на пловдивския ежеднев
ник „Балканска зора“ (1890 – 1894), в местните и централните политически борби на новата 
държава. Той пише, че издаваният от братя Генадиеви ежедневник работи, макар и прикрито, 
за партията на Стамболов. „Балканска зора“, критикува умело зулумите на местната кметска 

1 Константинова, З. Държавност преди държавата. Свръхфункции на българската възрожденска 
журналистика. 3 изд. София, 2010, с. 8.

2 Библиотека др Иван Селимински. Кн. 1. София, 1904, с. 61.
3 Вж. Данова, Н. Константин Георгиев Фотинов и културното и идейнополитическото развитие на 

Балканите през XIX век. София, 1994, с. 425 – 427.
4 Хербст, Й. Вчера, днес и утре. София, 1923, с. 49. Вж. и Панайотов, Ф. Йосиф Хербст: живот и смърт. 

София, 1981.
5 Вж. Константинова, З. Държавност преди държавата, Свръхфункции на българската възрожденска 

журналистика, с. 13 – 50.
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власт, а и подребни риби от държавната и местната администрация, но не и политиката на 
Стамболов. „Балканска зора“, който минава за най-дръзка газета, критикува остро дори офи
циоза на Стамболовата партия вестник „Свобода“, но все успява да се измъкне от санкциите, 
които се сипят над опозиционните вестници. Но в края на Стамболовия режим, завършил с 
оставката на правителството, „Балканска зора“ застава открито на позициите на доскорошния 
премиер. Ефектното журналистическо театро е явен белег, смята Ф. Панайотов, че чрез този 
демонстративен спектакъл българският печат все повече заприличва на европейския печат.6 

Проучването на българския печат и на неговите възможности за краеведското познание, е 
обект на изследване преди повече от сто години. Изследванията на българските автори се гру
пират в три проблемни кръга. Първото направление включва библиографиите за периодичния 
и непериодичния печат. Второто направление визира редица моменти от историята на журна
листиката и на българския периодичен печат, а третото направление е свързано с интересни 
правни изследвания върху законите за печата.

Българската библиографска книжнина е градиво за изучаване на българската периодика 
и е извънредно полезно за краеведската дейност. Съставянето и издаването на съответните 
библиографски указатели, на отраслови и общи библиографии, са важен индикатор при опи
тите за разкриване картината за развитието и разпространението на българския периодичен 
печат. Факт е, че библиографиите, съставени от А. ТодоровБалан, Н. Михов и особено от Т. 
Боров с основание представят България от първата половина на ХХ век като една от най-кни-
жовните страни в Европа.7

Значителен дял от този интензивен книгопис до началото на ХХ век се пада на библиогра
фа Ю. Иванов, както и на Г. Николов и др Ст. Стоянов. Според тях българското печатно слово 
в края на XIX век е достатъчно свободно и отразява основните моменти от нашата действи
телност. Появяват се и изследвания върху тези проблеми на Вл. Топенчаров и на Г. Боршуков, 
а и библиографският регистър на Д. Иванчев „Български периодичен печат 1844 – 1944“.8 По 
третото направление интересни и плодотворни са трудовете на университетските професори 
Ст. Киров и Ст. Баламезов, според които свободата на българския печат е един от върховните 
показатели за качеството на живота. 

Важен проблем при оценяване мястото на периодиката в местната интелектуална тради
ция са неговите възможности като извор за познаване на миналото. Някои автори не отчитат 
възможностите на периодиката като евристичен документ за анализ на миналото. Те забравят, 
че пресата има уникалната способност да запечатва и запазва умонастроенията на епохата. 
Това дава на краеведите възможност, чрез достъпните материали от печата да представят бо
гата панорамна и полифонична картина за местни личности и събития, да разкриват коректно 
обществените настроения и нрави не само в тяхната конкретност, а и диалогично, и полифо
нично. 

Тонът на периодичния печат е искрен, развълнуван и ангажиран, поради което е и пос-
лание към бъдещето. За краезнанието това е важно средство особено при формиране памет
та на поколенията. Тези материали предоставят на потребителите (чрез краеведски очерци) 
повисока историческа чувствителност, предпазват ги да не станат „безпаметни роботи“. При 
подобен подход краеведите реализират симбиоза между пресата и умонастроенията, доколкото 
мате риа лите от пресата са „живо свидетелство“ за нашето материално и духовно минало. Друг 
е въпросът как подходящо интерпретираните текстове се използват като свидетелства за жи

6 Панайотов, Ф. Вестници и вестникари. Книга за българския печат. София, 2004, с. 148. 
7 Вж. Иванов, Ю. Българский периодически печат от възраждането му до днес. София, 1893; Николов, Г. 

Историята на българския периодичен печат 1877 – 1932. Кн. 1 и 2. София, 1942.
8 Иванов, Ю. Българский периодически печат от възраждането му до днес; Николов, Г. Историята на 

българския периодичен печат 1877 – 1932. Кн. 1 и 2. София, 1942; Др Стоянов, Ст. Поява и развой на българския 
периодичен печат. София, 1936.
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вота на описваните личности и ситуации. Тази богата познавателна база създава възможности, 
чрез умело и коректно реконструиране на събитията, да предлагаме богата фактография за 
славни дати от местната история. 

Печатът като свидетел на времето има и епистемологична ценност и е огледало на епо-
хата, а всеки документален наратив е и евристично средство за вълнуваща социална авто-
биография. Пресата, реализираща своята функция и на историческа памет, е сериозен гарант 
за създаване на обективна картина за миналото.9 Аксиологическата оцветеност на печата пък 
прави журналистическите материали не само документални. Тя осигурява на краеведа въз
можност да почувства интелектуалното присъствие на автора чрез неговия съдържателен мо
нолог, което го превръща в документ за времето. Журналистическите текстове са богат щрих 
при портретуването на местни събития и ситуации. Дребен житейски детайл, описван умело 
от пресата, подпомага евристичното преосмисляне на значими местни личности и събития. Те 
ни помагат да проникваме в социалния делник, да видим скритите мотиви при решаването на 
дадени социални проблеми.

Подобен подход оправдава нуждата от отвореност на краеведското познание към дос
тъпните публицистични материали. Това ни дава възможност да се приближаваме поетапно 
до основните моменти и елементи на локалните събития и личности. И въпреки нуждата от 
редуциране на обема, текстовете от вестници и списания при подобна картина чрез умелия 
краеведски разказ имаме възможност, макар и чрез задочно общуване с издатели и автори, да 
преживеем техните вълнения и тревоги, симпатиите и антипатиите към описваните личности 
или социални групи.

Така краеведът се доближава оптимално до живяната история, навлиза в структурата 
и развитието на локални събития и личности. Информацията от периодиката крие богатството 
на нашето национално време, което и ние можем да съпреживяваме. Това ни подпомага да съ
преживеем тревогите и вълненията на нашите предци, за да сме мъдри наследници на Строи-
телите на нова България. 

Възможностите на периодичния печат в двете му форми – традиционната и дигиталната, 
позволява на краеведа да оптимизира трансфера на знания и да използва различни пътища за 
въздействие върху научната или „масовата“ аудитория. Те са и ефективно средство (главно 
като архивни източници от нов тип), както при разкриването на ярките страници от миналото, 
така и при обучението на студенти и докторанти. Този подход е сигурен път за съхраняване на 
историческата памет, неразделна част от националната и световната култура.

Популяризирането на богатството на българския печат, адресирано умело към читатели
те, ги подпомага да обогатяват своята рефлексия за нашата национална идентичност, за еволю
цията на българското материално и духовно развитие. Това е валидно и за пловдивската преса 
от края на XIX век, която разкрива богатата „картина“ около едно от найзначимите събития в 
новата ни история – Първото българско изложение в Пловдив през 1892 г. 

Местният (в случая пловдивският) печат от онези години е колоритен, богат е на инфор
мация за живота в този български край (регион), тъй като носи живото и относително трайното 
в нашето битие. Той е летописец на нравите, неговите социални функции са разнообразни, 
но сред тях важно място заемат запазените текстове, надеждно средство за информация по 
животорегулиращи въпроси на обществото. Въпреки неизбежния субективизъм и тенденциоз
ност на издатели и автори, на техните пристрастия и избирателно отношение към фактите и 
съби тия та, те могат да се използват от краезнанието като важни свидетелства и съдници за 
времената и нравите. 

Този специфичен извор е средство за „възкресяване“ на преживяното, „кръстопът и въ
зел“ от коректен подбор на отразените в тях факти за локални личности и събития. Подобно 

9 Вж. Тодорова, А. Научната периодика като историографски извор. – В: Помощни исторически дисциплини. 
Т. 3. София, 1981, с. 281 – 289.
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отношение е свързано и с преклонението пред делото на издателите, а и към авторите в мест
ния печат. Те са ценни помощници на краеведа да възкресява преживяното и извършеното от 
нашите предци.10 

За съжаление тази проблематика в този ѝ аспект е настрани от теоретиците на истори
ческото познание. Поголям е интересът към нея от краеведите. В своята книга „Местният 
периодичен печат в България като обект на краезнанието“ М. Ковачев представя основните 
публикации (главно статии или бележки) върху тази важна тематика. Обоснована е неговата 
констатация, че повечето материали са фактофиксиращи знания и представят споделения опит. 
Редки са теоретичните приноси.11 Интересни са опитите на Цв. Панчева да разглежда местния 
печат като обект за аналитично представяне чрез библиографски указатели.12

Материалите от местния печат са ценен документ за епохата, независимо от техния обем 
или форма, като предоставят информация за местни личности или събития. Според М. Ковачев 
„краеведски документ“ е документ, който по съдържание и/или форма е свързан със съответ-
ния край. Под съдържание на краеведския документ трябва обаче да се разбира само вклю-
чената в него информация за края, а под форма – и информация за неговото местоиздаване, 
авторската принадлежност към кръга на други лица, които са участници в създаването на 
документите.13

Именно тези възможности на периодичния печат като ценен документ за краезнанието 
съм имала предвид и при анализа на пловдивския печат, при разкриването на фактите около 
подготовката и провеждането на Пловдивско изложение през 1892 г. 

10 Панчева, Цв. Текущи указатели на краеведската литература. Спорни методически въпроси. – В: Нови 
книги, 1990, №15, с. 15 – 22. Вж. Ковачев, М. Местният периодичен печат в България като обект на краезнанието. 
В. Търново, 1993, с. 16 – 17.

11 Вж. Ковачев, М. Цит. съч., с. 16
12 Панчева, Цв. Областните вестници – краеведски аспекти. – В: Библиотекар, 1989, №5, с. 15 – 19.
13 Ковачев, М. Цит. съч., с. 16 – 17.



133 

Дарителството – една възродена традиция в университетската 
библиотека на ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград 

Жана Пенчева, Лиляна Димитрова 

Дарителството на книги е една от найстарите дарителски практики в световната 
история. В България тази благотворителност се разпространява с приемането на християн
ството. По византийски модел владетелите, аристокрацията и висшият духовен клир се пре
връщат в основните ктитори на свещените книги (цар Симеон, цар Иван Александър). След 
падането на България под османска власт рязко се променя социалният статус на дарителя и 
той е обикновения селянин, занаятчия или монах. През Възраждането благодарение на иконо
мическите възможности на българското общество се появяват заможни социални слоеве, които 
се превръщат в основни дарители. През XIX век, наред с църквата, дарителството на книги 
се разширява и обхваща създадените нови светски институции – новобългарското училище и 
читалището. Запазените многобройни вторични дарителски приписки са красноречиво доказа
телство за тази дейност. Същевременно този период е найплодотворният за дарителството на 
книги, поради факта, че тези институции се изграждат преди всичко като дарителски институ
ции в българското общество и не получават материална подкрепа нито от османската админи
стративна власт, нито от Цариградската патриаршия, под юрисдикцията на която се намират 
българските епархии. 

След Освобождението на България през 1878 г. дарителството на книги силно се огра
ничава, тъй като създадените държавни институции поемат до голяма степен издръжката на 
библиотеките. Дори през ХХ век, независимо от политическата структура, дарителството е 
доста ограничено, (преди всичко това са колективни дарители). След промените от 1989 г. се 
наблюдава процес на увеличаване на дарителството на книги, главно поради факта, че държа
вата не отделя достатъчно средства за закупуване на книги за издържаните от нея институции.

Въпросът за дарителството на книги в България е поставен в редица регионални изслед
вания или в изследвания на определени институции, каквито са училищата, църквата и чита
лищата. Обикновено публикациите са свързани с честване на годишнини от създаването им. 
Друга основна характеристика на проучванията е ограниченият им времеви период, което зат
руднява изграждането на цялостна картина. Българската историография все още очаква едно 
глобално изследване, посветено на тази тематика.

В настоящата статия ще се опитаме да разгледаме дарителството на книги към Универ
ситетска библиотека при Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград. Библио
теката при университета е създадена през 1976 г. с откриването на Педагогическия филиал на 
Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в града. Създаденият библиотечен фонд до 
голяма степен се явява дарение. В следващите години библиотеката се развива самостоятелно 
и наред с комплектуването чрез покупка и участие в проекти, дарителството има свое място в 
този процес. 

Даренията представляват около 20% от общия фонд на университетската библиотека 
(40 000 от общ фонд от 192 000 тома). Това налага благотворителността да бъде анализирана 
и този процес да получи необходимата оценка. Ще се опитаме да потърсим мотивите за тази 
благотворителност, да проследим механизма на дарителството и мястото му във формирането 
на библиотечния фонд. Ще концентрираме своето внимание върху последните три години, по
ради факта, че се наблюдава значително увеличаване на дарителството на книги и периодика 



 134

към университетската библиотека и засилен интерес от страна на индивидуалните дарители. 
Предложената таблица показва развитието на тази практика през посочения период.

Година Общ брой библиотечни единици Брой на подарените 
библиотечни единици

Процент на даренията

2015 9777  893  9%
2016 9340 1727 18%
2017 6428 3525 55%
юни 2018 4339  631 15%

Колективни дарители 
Традиционно във фонда на университетската библиотека постъпват дарения от научни, 

обществени и неправителствени организации, както и от издателства. Без да подценяваме нито 
един дарителски жест, тук ще посочим няколко големи дарения. На първо място ще отбележим 
държавните институции: различни министерства, Комисия по разкриване на досиетата на бъл
гарски граждани, община Благоевград и др.

На второ място ще посочим даренията на различни научни институти, като найзначител
на е ролята на институтите при БАН. Такава е немскоезичната математическа колекция на доц. 
Калчо Тодоров, предоставена от БАН. Това дарение е извън разглеждания период, но го пред
ставяме поради изключителната му ценност. Особено място чрез своите благотворителни же
стове заемат Македонският научен институт и Американският университет в България – книги 
и периодика на английски език от различни научни области. Следващ донор е Гьотеинститут, 
който предоставя 33томния Речник на немския език на Вилхелм и Якоб Грим.

Ил. 1. Maria Montessori. Selbsttatige Erziehung im fruhen Kindesalter nach den Grundsatzen der wissenschaftlichen 
Padagogik methodisch dargelegt [1913]
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От изключителна важност за нашата библиотека е подарената правна литература от Ми
нистерството на външните работи на Кралство Норвегия. Целогодишно във фонда на универ
ситетската библиотека постъпва и литература, подарена от различни български и междуна
родни фондации и издателства. Даренията от научните, обществените и неправителствените 
организации обогатяват и развиват библиотечния фонд и стават основа за съвместна дейност и 
изграждане на добро сътрудничество.

Колективните дарения могат да се анализират в два аспекта. От една страна, за отделните 
институти на БАН, Македонския научен институт, както и за неправителствените организации 
дарителството е кауза и техните издания са насочени и към други библиотеки. От друга страна, 
университетските издателства и издателствата даряват често ограничени по тираж трудове и с 
тази си дейност улесняват достъпа на поширок кръг читатели до тях. Поголяма част от тези 
дарения трябва да се разглеждат като единични случаи. Вероятно в тази насока е необходима 
работа по изработване и прилагане на механизъм от страна на държавната администрация по 
посока на данъчни облекчения за дарителите, което вероятно би предизвикало задълбочаване
то на този процес. 

Индивидуални дарители 
В университетската библиотека постъпват и значителни по обем персонални дарения. За 

целите на анализа на профила на индивидуалния дарител е необходимо да се проследи преди 
всичко състава и тематичната насоченост на направените дарения. На първо място са колек
ции, тясно свързани с професионалната и творческата дейност на дарителя.

Такива са даренията от доц. Костадин Паев на повече от 1000 тома литература, тясно спе
циализирана в областта на историята на правото. Между тях можем да отбележим общоисто
рически (методика на обучението по история, историография), езикознание и др. Сред тях има 
уникални книги, които се оказват единствени екземпляри в България и са плод на търсенията 
на дарителя в областта на историята. По този начин в библиотеката постъпва ценният „Юби
леен сборник по миналото на Копривщица“, съставен от архимандрит Евтимий. 

Друго ценно дарение направи доц. Мария Горанова, която подари уникални екземпляри в 
областта на музиката и по специално нотни издания. Проф. Илия Манолов дари над 1000 тома, 
предимно в областта на музиката, фолклора, краезнанието, българската и чуждата литература, 
събирани от нашия преподавател в продължение на дългогодишния му творчески живот. Част 
от книгите са научни издания на съседните балкански страни. Сред предоставената литература 
има значителен брой книги, които библиотеката не притежава.

Свързани с професионални търсения са дарените книги и периодика от проф. Лиляна 
Тодорова – в областта на педагогиката; проф. Любомир Георгиев – в областта на психологията; 
проф. Костадин Динчев – в областта на фолклора; доц. Георги Каранешев в областта на меди
цината и редица други.

На второ място са даренията от книги, които са извън професионалната и личностната 
заинтересованост на дарителя. От този тип са предоставените материали от проф. Магдалена 
Глушкова (извън областта на физическата култура) – художествена литература, езикознание, 
литературознание, право, психология, педагогика, между които и голям брой речници и спра
вочници. Подобно е дарението от разнообразна литература на проф. Станислава Стоянова (из
вън областта на психологията). С желанието да бъде запазено за идните поколения, доц. Иван 
Газдов предостави на библиотеката пълното издание на „Всемирной литературы“ от 200 тома.

На трето място са книги от наследени домашни библиотеки. Тук ще посочим дарението 
на доц. Снежана Ракова, която предостави ценни екземпляри от книги и периодика с истори
ческа тематика. Доц. Ракова е наследник на Евгения Иванова (1924 – 2001), която е завеждала 
библиотеката на Съюза на журналистите и е наймалката дъщеря на бившия кмет на Дупни
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ца – Иван Иванов. Тя е запазила голяма част от отчислените фондове, които днес са с голяма 
историческа стойност. В продължение на около година нашата преподавателка обработва и 
разпределя книжното наследство и предостави книжни тела и книги на електронен носител, 
сканирани в Център за славяновизантийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ при Софийския 
университет. Не на последно място отбелязваме и постоянната дарителска активност на двама 
наши преподаватели доц. Иван Петров и проф. Иванка Влаева, които постоянно намират и 
предоставят на библиотеката нови книги и ценни издания. 

Ил. 2. Trarme am Bosporus. Salonstuck fur Pianoforte. Op. 32.

На следващо място ще анализираме един масив от библиотечни материали, постъпили 
като еднократни дарения. Тази благотворителност е свързана с дарения на завършили студен
ти, автори и издатели на книги, гостуващи докторанти и преподаватели по „Еразъм“. Особено 
място сред тях заемат монографиите на наши преподаватели, които се чувстват морално задъл
жени да дарят своите изследвания на библиотеката. Към тях трябва да се прибавят даренията 
на книги, издадени по проекти.

Новост за практиката на нашата библиотека е желанието на граждани да дарят книги от 
личните си библиотеки. Обикновено това са непрофилни и популярни издания. Нормативната 
база не позволява приемането им в университетската библиотека и затова тези дарители биват 
насочвани към публични библиотеки.

От анализа на предоставената информация се вижда, че по профил индивидуалните да
рители са предимно наши преподаватели и доста порядко външни лица. Обикновено дарения
та обхващат като количество няколко книги и периодика. Големите индивидуални дарения 
(посочените дарения с над 1000 тома) са сравнително порядко явление. Обикновено дарител
ските жестове са свързани с навършването на пенсионна възраст на нашите преподаватели и 
предоставянето на ценните им сбирки на университетската библиотека. 



137 

Благодарение на дарителските жестове на организации и индивидуални дарители биб
лиотеката придобива редица ценни стари и редки книги, които са публикувани преди създа
ването ѝ. Даренията обогатяват библиотечния фонд и с единствени екземпляри в България, 
което прави тези жестове още позначителни за нарастването на ценността на притежаваната 
литература.

В българската православна традиция имената на дарителите се увековечават по различен 
начин. Цар Иван Александър е увековечен в ктиторски портрет в началото на Лондонското 
четвероевангелие. През следващите години обикновено имената на ктиторите са запазени в 
приписки към подарените от тях книги. В края на Възраждането формите на увековечаване 
на имената на дарителите се разширяват, като те са записвани в кондики и летописни книги 
на съответните институции, а голяма част от благотворителните жестове намират място във 
възрожденския печат. По този начин се изработва един общ механизъм, който обхваща голяма 
част от българското етническо пространство. След Освобождението с изработваните закони 
дарителските жестове намират своето институционално място. В общи линии този механизъм 
на оформяне на даренията на книги продължава своето действие през целия ХХ век.

Ил. 3. Приписки с имена в Малък служебник от 1845 г.

Формите на благодарност и днес следват традицията. В настоящия момент в универси
тетската библиотека имената на дарителите се записват в Книга за дарения; връчват се благо
дарствени писма с името на дарителя; имената на големите дарители се публикуват в годишни
те отчети на университета, както и в сайта на университета или в медийното пространство на 
регионално ниво; поставя се печат с името на дарителя. По този начин дарителите получават 
своето увековечаване и тяхното име се записва в златната книга на дарителските жестове, с 
което се продължава българската традиция в тази насока.

Нов момент в дейността на нашата библиотека е включването ѝ в няколко дарителски 
кампании. През последните две години университетската библиотека предостави на пътуващи 
семинари в Албания, Македония и Молдавия многоекземплярни издания, свързани с българ
ската история и литература. Библиотеката подкрепи и акцията на Международната асоциация 
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на студентите – клон София за българската общност в Албания. По този начин ние даваме своя 
скромен принос за съхраняването на българските общности в чужбина и подпомагането им с 
български книги и периодика.

Изводи 
През разгледания период Университетска библиотека при Югозападния университет 

„Неофит Рилски“ получава чрез дарения един значителен масив от книги, периодика и ди
гитални ресурси, които обогатяват библиотечния фонд. От разгледаните дарителски жестове 
трябва да направим констатацията, че актът на благотворителност е инициатива на дарителя. 
Мотивите на индивидуалните дарители са свързани с желанието им да предоставят ценни лич
ни колекции в различни научни области, които да останат за следващите поколения. Мотивите 
за дарения на колективните дарители са свързани с предоставяне на нови издания, както и с 
популяризиране на дейността. Колективните и особено индивидуалните дарители припозна
ват библиотеката като естествено място за съхраняване и опазване на книжното богатство и в 
същото време този акт на благотворителност позволява на широк кръг читатели да се докосне 
до ценни издания от различни научни области. 

В университетската библиотека няма изработен механизъм (а според нашите проучва
ния това важи и за голяма част от другите библиотеки) за активно стимулиране на даренията 
към нея. Прилаганите форми на благодарност са традиционни и не излизат извън утвърдената 
дарителска практика. Дарителството като ресурс за ефективно обогатяване на библиотечния 
фонд все още не се използва пълноценно в работата на институцията. Необходимо е да се сти
мулира този процес чрез активно проучване на възможностите за получаване на ценни библио
течни материали от преподаватели и граждани, като заслугите им се отбелязват подобаващо в 
университетските летописи.


