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НОВИ ПОЛИТИКИ В РАЗВИТИЕТО НА КОЛЕКЦИИТЕ НА 
БИБЛИОТЕКИТЕ 

Дигитализация и виртуализация на културното наследство 

Силвия Найденова, Габриела Георгиева 

Дигитализация и виртуализация на културното наследство е един от работните 
пакети от Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална па-
мет и обществено развитие“, по които работеше Централната библиотека (ЦБ) на БАН в пе-
риода 2019 – 2021. А научната задача, с която се беше заела библиотеката, е дигитализиране 
на литературни периодични издания от началото на XX век, във връзка с реализиране на т. 6 от 
поредицата „Периодика и литература“. Бяха дигитализирани и експонирани общо над 50 загла-
вия (над 40 000 файла). Особено важно е да се отбележи, че през по-голямата част от проекта 
се работеше, съобразно пандемичната обстановка, но това не оказа влияние върху крайния 
резултат. 

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет 
и обществено развитие“ се създава в изпълнение на Националната стратегия за развитие на 
научните изследвания в Република България (2017 – 2030). Програмата се финансира от Ми-
нистерството на образованието и науката с изпълнение на Решение № 577 от 17 август 2018 г. 
на Министерския съвет за одобряване на национални научни програми (ННП)1. Основната 
задача на тази национална програма е да отговори на необходимостта от целенасочена работа 
за изследване, описание, каталогизиране, съхраняване, структуриране в колекции от масиви, 
поддържане и популяризиране на българското културноисторическо наследство за запазване 
на националното самосъзнание и родовата памет на българите в глобализиращия се свят. Изу-
чаването и популяризирането на българското културноисторическо наследство като част от 
това на Европа и света е важна предпоставка за развитието на обществото и ключов фактор за 
насърчаване на социалната активност, за създаване на пиетет към националните традиции и на 
съзнание за значимостта на националните културни ценности. 

Разработването на дигитални инструменти за изследване, представяне и популяризиране 
на българското културноисторическо наследство, в това число и създаване на информационни 
системи и платформи с включена геолокация на културноисторическото наследство в Бълга-
рия и популяризирането и превръщането му в общественополезен ресурс, е същността на тази 
научна програма. Чрез изграждане на нови съвременни и общодостъпни форми бяха предста-
вени научните постижения на хуманитаристиката пред българското общество в областта на 
културноисторическото наследство. Централната библиотека на БАН участваше в изпълнение-
то на две задачи:

1. Създаване на библиография по Кирилометодиевистика в библиотечно-информацион-
ната система ALEPH500. Аналитично са разработени сборници, монографии, перио-
дични издания, които съдържат литература, посветена на кирилометодиевистика-
та – над 10 000 библиографски записи. Информацията, която читателят получава, е 

1 Министерство на образованието и науката: ПМС и РМС: Решения и постановления на Министерски 
съвет, приети през 2018 г. [онлайн]. Достъпно от: https://www.mon.bg/bg/58
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за наличността на тези издания в библиотеката на БАН, а чрез сводния каталог НА-
БИС стават достояние на още по-голям кръг читатели, както у нас, така и в чужбина. 
Достъпът до библиографските данни е свободен. През годините са правени такива 
библиографии, които обхващат различни хронологични граници, като „Опыт система-
тической Кирилло-Мефодиевской библиографии“ (1934) от Г. Ильинский и „Кирило-
методиевска библиография“ (1942) от М. Попруженко и Ст. Романски. Изпълнението 
на тази задача е едно естествено продължение, но съобразено с новите условия. 

2. Дигитализиране на литературни периодични издания от 20-те години на XX век, т. 6 
от поредицата „Периодика и литература“. Именно върху тази задача ще съсредоточим 
вниманието си.

Поредицата „Периодика и литература“ е пръв опит за цялостно научно изследване на 
литературния периодичен печат от Освобождението до 1944 г. Изданието е богат източник 
на непознати факти от българската културна история. Съдържа научно-аналитични студии и 
статии за литературни списания и вестници, смесени и хумористични издания. Ние следваме 
линията на поредицата, но в нова дигитална среда, допълване с изображения на цялостното 
съдържание на изданията. Том шести изследва литературния периодичен печат от 20-те години 
на ХХ в. 

 
Фиг. 1. Поредица „Периодика и литература“

Без да претендираме за изчерпателност ще насочим вашето внимание към някои от 
най-интересните заглавия. Списанието „Хиацинти“ излиза през 1921 г. в Татар Пазарджик и 
е ранна трибуна на няколко известни имена в българската литература – Ангел Каралийчев, 
Димитър Пантелеев и бъдещия известен преводач Никола Дончев. Изданието „Хора“ изли-
за в периода 1922 – 1923 в София с амбицията да бъде една от трибуните на обновлението в 
българската следвоенна литература. Безспорен принос е привличането на автори като Теодор 
Траянов, Светослав Минков и на Харалампи Тачев за художник на корицата.
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Фиг. 2. „Хора“ (1922 – 1923)

„Пегас“ е хумористично издание, което излиза в 9 броя до средата на 1922 г. и заслужава 
внимание главно с художествената си публицистика. Сред авторите му се открояват имената 
на Христо Смирненски, Тодор Измирлиев, Димитър Пантелеев и карикатуриста Страхил Ти-
тиринов.

 
Фиг. 3. „Пегас“ (1922)
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През този период от време – 20-те години на XX век, излизат и няколко издания, свър-
зани, освен с литература и с други видове изкуство, като театър, опера. Това са списанията 
„Театър и опера“, „Театрален преглед“, „Свободна мисъл за литература, театър, изкуство и 
критика“. „Театър и опера“ излиза през периода септември 1921 – февруари 1923. Управление-
то на Народния театър и на Народната опера започват да го издават с цел да създаде по-тесни 
връзки между публика и театър, за да буди интерес у обществото към нашето театрално 
и оперно дело (Хр. Цанков).2 

 
Фиг. 4. „Театър и опера“ (1921 – 1923)

Трябва да бъде отбелязан фактът, че тези издания са излизали в цялата страна, а не само 
в столицата. Такива примери са „Лебед“ – Горна Оряховица, „Светли зари“ – Русе, „Литерату-
рен лист“ – Варна и др., което потвърждава факта за разнообразния културен живот в страната 
в началото на XX век. „Лебед“ (1921 – 1922) e провинциално младежко литературно издание, 
предшественик на уникалното за нашата литература списание „Crescendo“.

2 Цанков, Христо. Театър и публика [онлайн]. В: Театър и опера: Полумесечно издание на Народния театър, 
1921, Год. 1, кн. 1, с. 4. Достъпно от: http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/31015 
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Фиг. 5. „Лебед“ (1921 – 1922)

Съдържателната страна на тези издания е също много интересна, например „Ново обще-
ство“ е едно от основните толстоистки списания. Върху страниците на „Родна мисъл“ се водят 
актуални за времето си дебати – като този за създаването на история на българската литерату-
ра, по езикови въпроси и др. „Неделно утро“ излиза като седмично приложение на най-тира-
жирания български вестник „Утро“. „Балкански журнал“ пък е руско-българско илюстровано 
списание. Много от видните български писатели в този период се реализират като изключи-
телни редактори. На страниците на сп. „Пролом“ изпъква таланта на редактора Димо Кьорчев, 
където са ситуирани българските проблеми в един широк европейски контекст. Сред сътру-
дниците на това списание са Михаил Арнаудов, Тодор Боров, Елин Пелин, Кирил Христов и 
др. Друг изтъкнат наш писател Антон Страшимиров се изявява като редактор на сп. „Наши 
дни“. В „Литературен преглед“ се оформя като редактор Димитър Добрев, който в по-късни 
години се реализира във в. „Светлоструй“ – едно от значимите литературни издания между 
двете войни. „Ведрина“ се списва под редакцията на Георги Константинов и Емануил Попди-
митров. В много от изданията се наблюдава „илюстриране“ на вътрешни събития и проблеми 
с подчертано народностен и патриотичен поглед към тях. Насочени са към разпространението 
и утвърждаването на универсални хуманни ценности у подрастващите, социализацията и фор-
мирането им като личности. Такива са „Народна илюстрация Родолюбец“, „Младежки червен 
кръст“, „Нова България“. 

В този том от поредицата намират място едни от най-представителните за националната 
ни литература издания, които заедно с останалите издания очертават сложните естетически 
взаимоотношения и художествени тенденции през 20-те години на XX век: списание „Злато-
рог“ с основател и редактор Владимир Василев (1920 – 1943); списание „Хиперион“ под редак-
цията на Теодор Траянов, Иван Радославов, Людмил Стоянов (1922 – 1931).
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Фиг. 6. „Златорог“ (1920 – 1945)

 
Фиг. 7. „Хиперион“ (1922 – 1931)

„Развигор“ е първият литературен вестник в България с основател и редактор Алексан-
дър Балабанов – личност с всестранни интереси, огромна ерудиция, с остър усет за актуалното 
и задълбочени познания за миналото. Редактори през различни години са били Елин Пелин, 
Д. Б. Митов, Т. Боров, Г. Цанев и Ал. Паскалев (1921 – 1927 и през 1937).
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Фиг. 8. „Развигор“ (1921 – 1927, 1937)

Дигитализираните над 50 заглавия (пълни течения) се намират в ЦБ на БАН, библиотека-
та на Института за литература и НБКМ. Към сканираните файлове са направени съответните 
метаданни в платформата DSpace. Всяко издание е придружено от статия, която запознава чи-
тателите с историята на изданието, социокултурната ситуация, в която то излиза, естетическа-
та му програма, композиционното му структуриране. В колекцията изданията са подредени по 
азбучен ред. Към записа на всяка годишнина в електронния каталог има линк, който отвежда 
към дигиталното копие. Така е постигната интеграция между библиографската платформа в 
библиотечната система ALEPH и дигиталната платформа DSpace. 

От този период не бяха намерени 12 заглавия: 
1. Младежка мисъл (1921 – 1922);
2. Небе (1924);
3. Кресчендо (1922);
4. Пролетарски приятел (1922);
5. Български воин (1924 – 1940);
6. Кооперативна защита (1925 – 1943);
7. Християнка (1924 – 1948);
8. Летец (1924 – 1947);
9. Модерна домакиня (1924 – 1942); 
10. Наши дни (1924 – 1925);
11. Подвиг (1923 – 1924);
12. Списание на Дружеството за борба с престъпността (1924 – 1927).

Затова приканваме колегите от страната, ако в каталозите на техните библиотеки се на-
мират посочените заглавия, да ни ги предоставят, за да допълним поредицата. На тези заглавия 
ще бъде сложен воден знак на институцията, на която принадлежат, както процедирахме с 
изданията на НБКМ. 
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Постигнатите резултати са свободен достъп до дигиталната колекция, а периодичните 
издания в нея са изключителна библиографска рядкост. Чрез тази платформа те стават достоя-
ние до голям кръг ползватели.3

 Изданията от този период са със статут на книжовно-документално наследство. Във 
фондовете на ЦБ и на специалните библиотеки от академичната библиотечна мрежа на БАН 
има ценни колекции. В последните години ние съсредоточаваме своите усилия в тази насока, 
като до момента са показани над 4083 заглавия (327 153 файла или 32% от съдържанието на 
репозиториум НАБИС), а участието ни в този проект и създаването на колекция „Периодика и 
литература“ т. 6, е част от тези усилия.

Не на последно място трябва да се отбележи положителния резултат от съвместната ра-
бота между различни институции. Доброто партньорството и сътрудничеството между ЦБ на 
БАН, Института за литература и НБКМ е пример за добра практика в реализирането както на 
този проект, така и на бъдещи такива.

С този проект бяхме поканени да участваме в инициативата на Българската академия на 
науките за предоставяне на онлайн достъп до проекти в сферата на културата и образованието 
под мотото „Научи нещо ново, докато си вкъщи“ по време на обявеното извънредно положе-
ние.4

За успешното реализиране на проектите, по които вече работим, както и за осъществява-
нето на тези, които сме планирали, е необходимо съвместно сътрудничество и взаимна помощ. 
Независимо как ще бъдат оценявани темповете и мащабите на процеса на дигитализация в 
библиотеките, той се развива постъпателно, сравнително планомерно и с определено видими 
резултати. Липсата на национална програма и координация поставя пред всички участници в 
този процес изискването за интегриране на дигитализираните ресурси. Изграждането на една 
национална интеграционна система е важна задача, която ще отведе процеса на дигитализация 
далеч напред и ще задоволи очакванията на потребителите. Не е нужна аргументация за изво-
да, че дигитализацията в библиотеките засяга практически цялото общество, защото превръща 
библиотеките в институции без граници.

И днес, когато светът е обхванат от пандемията и хората са в изолация, библиотеките са 
изправени пред изключително голямо предизвикателство да се адаптират към новата ситуация, 
като предоставят на своите потребители онлайн електронни услуги, виртуални изложби и нови 
онлайн рубрики, а изводът който си направихме е, че работата с библиотечно-информационни 
инфраструктури и предоставяне на услуги от разстояние за потребителите все повече трябва 
да се обогатява и разширява. Всичко това обаче е възможно да се случи само при условие, че 
всички библиотеки си сътрудничат и си взаимодействат. 

3 NALIS Repository: DSpace Home: Централна библиотека на БАН: Периодика и литература. Том 6 [онлайн]. 
Достъпно от: http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/30827 

4 Ружина, Нина. „Научи нещо ново, докато си вкъщи“ е подаръкът на БАН за обществото [онлайн]. В: 
Успелите, 21 април 2020. Достъпно от: https://uspelite.bg/nauchi-neshto-novo-dokato-si-vkashti-e-podarakat-na-ban-
za-obshtestvoto-1 

http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/30827
https://uspelite.bg/nauchi-neshto-novo-dokato-si-vkashti-e-podarakat-na-ban-za-obshtestvoto-1
https://uspelite.bg/nauchi-neshto-novo-dokato-si-vkashti-e-podarakat-na-ban-za-obshtestvoto-1
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Бъдеще за миналото: живото монументално изкуство на Пловдив 
от колекциите на Пловдивската народна библиотека 

Димитър Минев1, Иван Крачанов2 

Въведение 
Предложението на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив (НБИВ) за проект,  

озаглавен „Изкуство и обществено пространство: проекти за монументално-декоративна жи-
вопис на пловдивски художници от колекциите на Пловдивската народна библиотека“3, беше 
селектирано за финансиране от Фондация „Пловдив 2019“. Дейностите по проекта се провеж-
дат през периода 2021 – 2022. Проектът е част от програма „Наследство II“ на инициативата 
„Пловдив, Европейска столица на културата 2019 г.“, разпределяща паричното измерение от 
наградата „Мелина Меркури“, и се реализира в сегмента „Творческия Пловдив“. Това направ-
ление има за цел насърчаване на потенциала на пловдивските артисти и културни организации.

Цел на проекта е представянето пред публика на колекцията „Проекти на произведения 
на монументално-декоративните изкуства в синтез с архитектурата“ чрез реализация на дву-
езично издание – албум с проектите и техните реализации в Пловдив, заснети през 2021 г., 
пътуваща изложба и уебсайт с четири авторски маршрута в града на художниците, автори на 
проектите, Йоан Левиев, Анастасия Кметова, Димитър Киров и Енчо Пиронков.

Хронологичните граници на колекцията на НБИВ обема периода 1961 – 1983. Автори 
са Йоан Левиев (31 проекта), Анастасия Кметова (24 проекта), Димитър Киров (23 проекта) 
и Енчо Пиронков (17 проекта). Съавтори са Ана Гребенарова, Колю Витковски, Съби Събев, 
Геор ги Бояджиев. Географията на предназначението на работите говори убедително за влия-
нието на пловдивската група монументалисти в българския художествен живот. Обектите в 
Пловдив са 55, в Пловдивска област 11 (в Хисар, Първомай, Карлово, Баня, Стамболийски, Са-
дово), в страната са 22 (в София, Бургас, Шумен, Силистра, Козлодуй, Благоевград, Ботевград, 
Ямбол, Сливен, Чирпан, Девин, Дом-паметник връх „Братан“ – Средна гора, Дом-паметник – 
връх Бузлуджа и т.н.).

Сградата на Пловдивската народна библиотека е пример за реализация на идеята за т. 
нар. синтез на архитектура и монументално изкуство. На втория етаж е разположен голям сте-
нопис – триптих, който отдава почит на патрона на библиотеката Иван Вазов и създадените от 
него литературни персонажи (Фиг. 1). Стенописът е изпълнен с техниката „мокро фреско“ и е 
завършен за официалното откриване на новопостроената сграда през 1974 г. Изображенията 
представят герои и сцени от емблематичните произведения на Вазов: „Чичовци“, създадени от 
Георги Божилов – Слона (1935 – 2001), „Под игото“ и „Службогонци“ – Йоан Левиев (1934 – 
1994), „Епопея на забравените“ – Христо Стефанов (1931 – 2013). Водена от идеята за запаз-

1 Директор на Народна библиотека „Иван Вазов“, ул. „Авксентий Велешки“ №17, 4000 Пловдив, България, 
nbiv@libplovdiv.com.

2 Ръководител на Дигитален център в Народна библиотека „Иван Вазов“, digitization@libplovdiv.com.
3 Пловдив 2019: Европейска столица на културата: Изкуство и обществено пространство: проекти за мо-

нументално-декоративна живопис на пловдивски художници от колекциите на Пловдивската народна библиотека 
[онлайн]. Достъпно от: https://plovdiv2019.eu/bg/platform/revive/188-изкуство-за-забравеното-бъдеще/2957-из-
куство-и-обществено-пространство-проекти-за-монументално-декоративна-живопис-на-пловдивски-художни-
ци-от-колекциите-на-пловдивската-народна-библиотека

https://plovdiv2019.eu/bg/platform/revive/188-изкуство-за-забравеното-бъдеще/2957-изкуство-и-обществено-пространство-проекти-за-монументално-декоративна-живопис-на-пловдивски-художници-от-колекциите-на-пловдивската-народна-библиотека
https://plovdiv2019.eu/bg/platform/revive/188-изкуство-за-забравеното-бъдеще/2957-изкуство-и-обществено-пространство-проекти-за-монументално-декоративна-живопис-на-пловдивски-художници-от-колекциите-на-пловдивската-народна-библиотека
https://plovdiv2019.eu/bg/platform/revive/188-изкуство-за-забравеното-бъдеще/2957-изкуство-и-обществено-пространство-проекти-за-монументално-декоративна-живопис-на-пловдивски-художници-от-колекциите-на-пловдивската-народна-библиотека
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ване на това изключително монументално произведение за бъдещите поколения, през 2020 г. 
библиотеката инициира реставрационна намеса.4

Фиг. 1. Триптих в Народна библиотека „Иван Вазов“

Времето постепенно заличава тези произведения на изкуството, тъй като тяхната стой-
ност и значението им за обществото в исторически контекст невинаги се познават. По предва-
рителна информация, понастоящем 14 реализации на проекти в Пловдив вече не съществуват, 
в тежко състояние са или са компрометирани поради неадекватна последваща намеса.

Работата по проекта вече е започнала, като за 2021 г. са планирани следните дейности: 
 дигитално заснемане на проектите;
 работа на терен:

– локализация и проучване на съвременното състояние на реализациите;
– оформяне на четири авторски пешеходни маршрута в града;

 фотографско заснемане на текущото състояние на реализациите в Пловдив.

Цел и обхват на проекта 
Монументалната живопис като форма на художествена дейност трайно присъства в худо-

жествената панорама на българското изобразително изкуство от втората половина на XX век. 
След 1990 г. статутът ѝ на официално изкуство започва прогресивно да се разпада, изчезват ин-
ституционалните механизми на поръчка и откупка. Гражданското съзнание търси начин да се 
свободи от угнетяващата хватка на миналото и реакцията на колективната обществена нагласа 
зачерква визуалните знаци на изминалия период. Поради пряката обвързаност с поръчката, 
а от там и с държавно-партийната власт, творбите на стенно-монументалното изкуство и до 
днес остават в периферията на общественото внимание. Съзнанието за историчност изисква 
запазване на културните знаци на миналото, дори само, за да може то, обществото, да се поучи 
от грешките си.

Отчитайки присъщата му връзка с политическата конюнктура на времето, фокусираме 
вниманието върху естетическото и социологическото битие на монументално-декоративното 
изкуство в града ни днес. 30-годишната дистанция дава възможност за безпристрастен поглед 
към това наследство. Много от сградите с монументална украса в Пловдив вече не съществу-
ват, други се рушат, трети са сменили своите функции, четвърти съзнателно неглижират об-
разците на монументално-декоративните изкуства, заличавайки следите от тях. При подобно 
дефункционализиране стенописът престава да живее в реално действаща среда. Остава въз-
можността той да бъде съхранен, показан и изучаван като част от полемичната и разнолика 
история на българското изобразително изкуство.

Проектът на НБИВ цели да направи културата достъпна за всеки и да направи града по-
жив и привлекателен – чрез откриване на забравени градски пространства, промяна на мисле-

4 Видео на процеса на реставрация може да бъде видяно в YouTube профила на библиотеката: https://www.
youtube.com/watch?v=B3_uI7ujFyU

https://www.youtube.com/watch?v=B3_uI7ujFyU
https://www.youtube.com/watch?v=B3_uI7ujFyU
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нето за Пловдив – по-добро място за живот и по-желана туристическа дестинация. Такъв е и 
замисълът на самите стенописи – да превърнат миналото в бъдеще като създават мост между 
епохи, поколения, пластове.

Проектът е насочен към гражданството на Пловдив и професионално свързаната с темата 
„монументално-декоративната живопис“ аудитория от страната.

 
Фиг. 2. Ляво – Йоан Левиев, подлез на бул. „Георги Димитров“ – Пловдив  

(дн. бул. „Цар Борис III Обединител“), Проект за мозайка Филибе – Пълдин, реализиран през 1969 г.  
(сигнатура: МД Левиев/6). Дясно – скорошна снимка на реализираната мозайка

Публичното пространство е матрица на градската памет, защото градът е жив органи-
зъм, свързващ обитателите си с техните ежедневни нужди и мечти. Знайно е, че дизайнът на 
градската среда трябва да служи като удачно използван интегриращ инструмент, чрез който се 
съгласуват в ансамбли различните обществени пространства. Дизайнът трябва да гарантира 
устойчивост във времето – съчетаване на историческата приемственост и развитието. Това 
изисква проява на чувствителност към вече застроената среда и нейната историческа стой-
ност, както и към наследените декоративно-архитектурни решения. Автентичността е важна, 
защото един град, съхранявайки себе си във времето, позволява да се съхрани самият смисъл 
на непрекъснатото съжителство на неговите граждани в единна общност, през различни епохи. 
Чрез осигуряването на културна приемственост по отношение на визуалната среда, днешният 
физически облик на града кореспондира с автентичната история – така хората биха били много 
по-склонни да са предани на своя град, да участват, да са активни в живота на града. Именно 
връзката „проект-реализация“ и текущото състояние на образците на декоративно-монумен-
талните изкуства от близкото минало, показано в албума, изложбата и уебсайта, може да бъде 
мост между поколенията, съжителстващи в различни естетически и визуални контексти от 
близкото минало и днес.

Художници и монументално изкуство 
Т. нар. „Априлски“ пленум на Българската комунистическа партия, състоял се в нача-

лото на април 1956 г., е съществен момент в политическата история на България от социа-
листическия ѝ период. Насоките на взетите решения са продиктувани пряко от XX конгрес 
на Комунистическата партия на Съветския съюз през февруари същата година. На форума се 
променя идеологическият курс, сменят се висшите ръководни органи на партията и се отрича 
култът на личността. В сферата на изкуствата, пленумът води до известно „размразяване“ на 
идеологическата хватка върху културната продукция. Въпреки, че не им е предоставена пълна 
свобода на изразяване, художниците получават повече възможности за комуникация, обхва-
тът на толерираните изразни средства се разширява, представите за приемлива естетика се 
простират отвъд строго политическото и се допускат съвременни, модернистични влияния от 
чуждестранното изкуство, но в определени граници. 
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Произведенията на монументалното изкуство стават все по-амбициозни, постепенно 
„превземат“ архитектурата. Те се простират върху по-голяма площ и налагат статута си както 
на акценти, така и на фактори, оформящи архитектурното пространство. Края на 70-те и на-
чалото на 80-те години бележат силно разширяване на границите на отделните изкуства чрез 
взаимното им проникване едно в друго. За художниците вече не е достатъчно да правят творби 
на стена, чиито измерения се изчерпват с поставяне на ясната граница между стенопис и архи-
тектура, или с преход между изобразеното и архитектурното пространство.5

В края на 50-те и най-вече през 60-те години се обособява едно поколение даровити 
пловдивски художници, отбелязали възход на пловдивското изобразително изкуство. Особе-
но утвърдени са Йоан Левиев, Димитър Киров, Енчо Пиронков, Христо Стефанов и Георги 
Божилов, известни като „Пловдивската петорка“. Всеки от тях в различна степен е ангажи-
ран с монументалните изкуства и заедно с колегите си Анастасия Кметова, Димитър Мицев, 
Иван Кирков и други, променят облика на Пловдив с обогатяването на фасади, интериори и 
обществени пространства. Техните произведения, създадени в края на 60-те и началото на 70-
те години, дават основание да говорим за нов етап в развитието на съвременната българска 
монументално-декоративна живопис.

Несъмнено Пловдив в този момент се превръща в своеобразен център на българската мо-
нументалистика.6 Творците работят с разнообразни материали и техники като стенопис, сгра-
фито, керамика, стъклопластика и др. В творбите им историята, митологията и фолклорът не 
са затворени в тесните рамки на отминали епохи, а се интерпретират широко, като се превръ-
щат във визуален код за представяне на съвремието.7 Представените в колекцията от 95 проек-
та на монументалното изкуство художници са Йоан Левиев (1934 – 1994), Анастасия Кметова 
(1933 – 2021), Димитър Киров (1935 – 2008) и Енчо Пиронков (1932).

В края на 50-те години Йоан Левиев (Фиг. 2) и Димитър Киров (Фиг. 3) са студенти в 
Националната художествена академия в София, където изучават монументално и декоративно 
изкуство в класа на проф. Георги Богданов – основател на дисциплината в академията и изиг-
рал важна роля при определянето на техническите и естетическите цели на българското мо-
нументално изкуство през следващите години. И Левиев, и Киров са активни като създатели на 
монументални произведения, мащабни стенописи и мозайки, и имат множество реализирани 
проекти в цялата страна. Те също са продуктивни художници и работят и в полето на сценогра-
фията – за опера, театър и кино.

Пловдив е един от най-старите непрекъснато населявани градове в света.8 През своята 
дълга история той е бил заселен от многобройни народи: траки, римляни, византийци, българи, 
османски турци, гърци, евреи, арменци, като всички те са допринесли за богатото историческо 
наследство на града и са оставили изобилие от архитектурни и живописни артефакти, които са 
запазени и оформят облика на града и до днес. Левиев, Киров и техните колеги по онова време 
акцентират на древния произход на изобразителната култура, свързана с Пловдив като център 

5 Марков, К. Проблеми на пространството в стенно-монументалната живопис в България в периода 60-те – 
80-те години на ХХ век. [онлайн]. София: Национална художествена академия, 2014, с. 29. Достъпно от: https://
www.nha.bg/uploads/ckeditor/AVTOREFERAT2.pdf

6 Съвременно българско монументално изкуство 1956 – 1986 / Ред. Х. Стефанов, М. Киров. София: Комитет 
за култура държавно обединение „Изобразителни изкуства“, Държавно издателство „Д-р Петър Берон“, 1986, 
с. 122.

7 Чулова, Д. Д. История и митология в творчеството на пловдивските художници монументалисти през 60-
те – 80-те години на XX век. В: Минало, год. XI, 2004, кн. 3, с. 88.

8 The Guardian. What is the oldest city in the world? [онлайн]. Достъпно от: https://www.theguardian.com/
cities/2015/feb/16/whats-the-oldest-city-in-the-world

https://www.nha.bg/uploads/ckeditor/AVTOREFERAT2.pdf
https://www.nha.bg/uploads/ckeditor/AVTOREFERAT2.pdf
https://www.theguardian.com/cities/2015/feb/16/whats-the-oldest-city-in-the-world
https://www.theguardian.com/cities/2015/feb/16/whats-the-oldest-city-in-the-world
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на българската традиция, и не по-малко афишират ролята на пловдивските художници като 
продължители на посоката, започната преди столетия.9 

 
Фиг. 3. Ляво – Димитър Киров, Пловдив, ул. „Максим Горки“ (дн. ул. „Съборна“),  
Проект на сграфито „Орфей“, реализиран през 1972 г. (Сигнатура: МД Киров/1).  

Дясно – скорошна снимка на реализирания проект

Анастасия Кметова завършва Националната художествена академия в София през 1958 г. 
със специалност керамика. Тези знания тя пренася в създаването на монументално изкуство, като 
предпочита да работи с този материал (Фиг. 4), но също и с техниките сграфито, релеф и др. 

 
Фиг. 4. Анастасия Кметова – „Дървото на живота“. Дом за възрастни хора – южна фасада – Пловдив. Про-

ект за модулна композиция с глазури, реализиран през 1983 г. в размер 55 м, мащаб 1:25.  
(Сигнатура: МД Кметова/3)

Енчо Пиронков (Фиг. 5) е роден през 1932 г. в село Розовец (община Пловдив). Въпреки 
че няма академично образование в областта на изкуствата, той се превръща в съществена фи-
гура във възникващата пловдивска художествена трансформация в края на 50-те години. Екс-

9 Чулова-Маркова, Д. Стенописната украса на увеселителни заведения в Пловдив (60-те – 90-те години на 
XX век). В: Кафе „Европа“. София: Дамян Яков, 2007, с. 187.
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пресивната му живопис разчита основно на опияняващото въздействие на цвета и драматич-
ните пространствени структури, изградени чрез крайности в употребата на светлина и сянка.10 

 
Фиг. 5. Ляво – Енчо Пиронков, Английска гимназия – Пловдив (Езикова гимназия „Пловдив“),  

Проект за металопластика, реализиран (Сигнатура: МД Пиронков/1).  
Дясно – скорошна снимка на реализирания проект

Колекцията „Проекти на произведения на монументално-декоративните 
изкуства в синтез с архитектурата“ и нейното дигитализиране 
Сформирането на колекцията от проекти за монументални произведения в НБИВ е резул-

тат на сключен договор между НБИВ и Държавната комисия за изобразителни и приложни из-
куства и архитектура (ДКИПИА) на 5 март 1979 г., която по това време е оглавявана от Христо 
Стефанов, утвърден художник, свързан с Пловдив, и автор на част от триптиха в библиотеката. 
Комисията се задължава да организира събирането и насочването на всички проекти, картони, 
макети и други помощни материали и да ги предостави безвъзмездно за съхранение и създа-
ване на специализирана колекция в Народната библиотека. Тя от своя страна се задължава за 
организира колекцията, да я съхранява, опазва и предоставя за ползване, да я библиографира 
и популяризира.

След пристигането си в библиотеката проектите са физически организирани в отделна 
колекция и са им осигурени необходимите условия за съхранение. По този начин само един от 
проектите изискваше предварителни възстановителни работи преди дигитализацията (Фиг. 6). 
Сканирането на оригиналите е осъществено с планетарен скенер i2S A0 формат, който може 
ефективно да работи с широкоформатни документи като карти и графични материали. По този 
начин може да се постигне висококачествено, автентично изображение, без да се налага да се 
прибягва до съединяване на отделно сканирани парчета в софтуер за графична обработка.

 
Фиг. 6. Реставрация и консервация на проект с автори Йоан Левиев и Ана Гребенарова  

(сигнатура МД Левиев/21)

10 Линков, К. Енчо Пиронков. София: Национален дарителски фонд „13 века България“, 2016, с. 4.
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Проектът „Изкуство и обществено пространство: проекти за монументално-декоратив-
на живопис на пловдивски художници от колекциите на Пловдивската народна библиотека“ 
включва създаването на уебсайт, където ще бъдат показани дигитализираните проектни пред-
ложения заедно с фотографираното текущо състояние на реализираните монументални произ-
ведения. Изображенията обаче ще бъдат достъпни и в постоянната дигитална колекция на биб-
лиотеката, така че достъпът до тях ще бъде гарантиран – задача, особено важна в настоящото 
време, белязано от пандемията COVID-19. Тъй като търсенето на надеждни електронни ресур-
си нараства, цифровите библиотеки се очертават като жизненоважни хранилища за високока-
чествени електронни книги, списания и образователно съдържание. Статистическите данни 
от водещите световни дигитални библиотеки свидетелстват за тяхното културно значение.11 
Също така, включването в проекта CLaDA-BG, позволява на Народна библиотека „Иван Ва-
зов“ да участва в разработването на инструменти за автоматизиране и подобряване на подава-
нето на данни към Европеана във формат EDM. Целта е да се постигне по-силно въздействие 
и предложенията по проекта да станат достъпни за по-широка аудитория.

Заключение 
Спомените на обществото за миналото се отразяват в неговото настояще. Примерите за 

монументално изкуство, обект на интерес за проекта, говорят за важни исторически епизоди, 
които заслужават да бъдат запазени в общественото съзнание, за да провокират мисълта. Про-
изведението на изкуството, въпреки възможната идеологическа натовареност в миналото, в 
качеството му на неодушевен обект, е лишено от фиксиран, априорен смисъл. Той се формира, 
в зависимост от влияещите отправни точки като продукт на когнитивните процеси на ума. От 
семиотична гледна точка, специфичният емоционално-смислен заряд на българското изкуство 
от епохата на социализма, е подхранван от система от митове, при които нищо не е точно уста-
новено: те се изграждат, деформират се, разрушават се, изчезват напълно.12 Разпознаването 
на митовете, тяхното деконструиране, разобличаването на властовите връзки и отношения е 
от изключително значение и подхранва критичната мисъл, която е задължително условие за 
благосъстоянието на обществото.

Думата „монументална“ произлиза от лат. „moneo“ – „напомняне“. Уверени сме, че реа-
лизацията на предложения проект ще напомни на гражданите и гостите на града този забравен 
пласт културно наследство от близкото минало и ще съхрани спомена за несъществуващите 
вече стенописни паметници в нашия град. 

11 Falt, E., Das, P. P. Digital libraries can ensure continuity as Covid-19 puts brake to academic activity. [онлайн] 
08.04.2020. Достъпно от: https://en.unesco.org/news/digital-libraries-can-ensure-continuity-covid-19-puts-brake-
academic-activity

12 Барт, Р. Въображението на знака. София: Народна култура, 1991, с. 55.

https://en.unesco.org/news/digital-libraries-can-ensure-continuity-covid-19-puts-brake-academic-acti
https://en.unesco.org/news/digital-libraries-can-ensure-continuity-covid-19-puts-brake-academic-acti
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Писмените съкровища на трансграничната дестинация  
Долен Дунав за литературен туризъм:  
основа за обогатяване на културния туризъм 

Спаска Тарандова 

Фондация „Глобални библиотеки – България“ през периода 2018 – 2021 изпъл-
ни проект „Писмените съкровища на Долен Дунав“ (The Written Treasures of Lower Danube – 
TWTLD), финансиран по програма „INTERREG VA RO-BG“. Партньори по проекта са Ок-
ръжна библиотека „Александру и Аристя Аман“ – Долж, Крайова (Румъния), Регионална 
библиотека „Любен Каравелов“ – Русе и Фондация „Глобални библиотеки – България“ като 
водещ партньор.

Общата цел на проект „Писмените съкровища на Долен Дунав“ е насърчаване на съв-
местното опазване, защита, популяризиране и развитие на писменото нематериално културно 
наследство на трансграничния регион България – Румъния чрез диверсификация на туристи-
ческите услуги и развитието на литературния туризъм като основен фактор за използване на 
общите предимства и потенциали. Изпълнението на проекта дългосрочно ще доведе до вало-
ризация на неизползваните предимства на писменото духовно културно наследство и пости-
гане на балансиран ефект върху териториалното развитие на туризма в трансграничната зона. 
Така очертаната обща цел се изпълнява чрез следните специфични цели: 

 Създаване на интегриран туристически продукт „Писмените съкровища на трансгра-
ничната дестинация по Долен Дунав за литературния туризъм“ и промотиране на но-
вия съвместен положителен имидж на трансграничния район. 

 Създаване на трансгранична мрежа, обединяваща всички заинтересовани страни и 
повишаване на капацитета му за съвместно стратегическо планиране, управление и 
устойчиво развитие на литературния туризъм.

Похвален е опитът на двете библиотеки да подходят по нов начин към културната функ-
ция на библиотеките като създадат продукт, който може да се ползва успешно от различни 
заинтересовани страни. Водещата тема, около която е организиран туристическият продукт 
„Писмените съкровища на трансграничната дестинация по Долен Дунав за литературния ту-
ризъм“, е писменото литературно наследство на трансграничния регион България – Румъния.

Литературният туризъм е сравнително непозната област и представлява една незаета 
ниша с голям потенциал на развитие, която е в състояние да предоставя на туристите възмож-
ности за нов вид преживявания. От една страна, литературният туризъм може да се разглежда 
като един новооткрит туристически пазар, предлагащ нови изживявания, което ще способства 
за съхраняване на литературното богатство. От друга страна, литературният туризъм дава един 
по-различен поглед към литературата, като особено ценно би било това да даде отражение сред 
ученици и подрастващи.

По своята същност литературният туризъм е вид културен туризъм, който се свързва с 
места, които имат отношение към живота и творбите на различни писатели. Характерно за 
трансграничния регион България – Румъния е, че предлага разнообразни възможности за кул-
турно-исторически и религиозен туризъм, но също – и за екологичен, етнографски, селски, 
приключенски и балнеоложки туризъм, което позволява комбинирането на литературния тури-
зъм с други видове туризъм.
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По отношение на видовете литературен туризъм се разграничават няколко основни типа 
литературни места: 

 реални места, свързани с живота на писателите – такива са роден град, музей, дом, 
гроб;

 места от художествените творби – делят се на реално съществуващи и нереални; 
 литературни фестивали – тяхното значение е свързано предимно с утвърждаване на 

националната идентичност и възраждане на традицията; 
 туристически посещения на книжарници – обикалянето на книжарници в определена 

дестинация има за цел да се проследят произведенията на местен автор.

Така се обособяват няколко основни вида литературен туризъм, които могат бъдат прак-
тикувани в региона, а именно: 

 туризъм, свързан с посещаване на родните места на известни писатели и личности, 
свързани с литературата (роден град, музей, дом);

 туризъм, свързан с посещаване на гробове, паметници, паметни плочи на писатели;
 туризъм, свързан с реално съществуващи места, описани в художествени произведе-

ния;
 литературни фестивали и събития; 
 туризъм, свързан с посещения на книжарници.

При изследване на потенциала за развитие и практикуване на различни видове литерату-
рен туризъм посредством проведеното маркетингово проучване се установи най-силен инте-
рес към литературните фестивали и събития; следва туризмът, свързан с посещаване на род-
ните места на популярни писатели и личности, които имат отношение към литературата; на 
следващо място е ориентацията към туризъм, свързан с реално съществуващи места, описани 
в художествени произведения; по-рядко потенциал се открива в посещаването на гробове, па-
метници и паметни плочи на писатели; накрая остават посещенията на книжарници в региона.

Резултати от проекта 
В резултат на работата на експертите и различните дейности по проект „Писмените сък-

ровища на Долен Дунав“ са създадени:
 Два пилотни, базирани на най-новите дигитални технологии, центрове в библиотеките 

в Русе и Крайова за развитие на литературни туристически атракции.
 Шест литературни туристически пакета и шест туристически маршрута за трансгра-

ничния регион:
– Маршрут едно: Литературна Добруджа1 

Маршрут: Констанца – Мангалия – Балчик – Добрич – Силистра – Калараш – Черна 
вода – Мурфатлар – Констанца.
Тип: смесен (литературен, културно-исторически, гастрономичен).

– Маршрут две: Пътуване от книга до филм2

Маршрут: Турну Мъгуреле – Силищя Гумещ – Александрия – Гюргево – Русе – Велико 
Търново – Свищов – Никопол – Турну Мъгуреле.
Тип: смесен (литературен, културно-исторически).

1 Маршрут едно: Литературна Добруджа [онлайн]. Достъпно от: https://www.litdanube.eu/bg/marshrut-edno-
literaturna-dobrudzha

2 Маршрут две: Пътуване от книга до филм [онлайн]. Достъпно от: https://www.litdanube.eu/bg/marchrut-
dve-patuvane-ot-kniga-do-film

https://www.litdanube.eu/bg/marshrut-edno-literaturna-dobrudzha
https://www.litdanube.eu/bg/marshrut-edno-literaturna-dobrudzha
https://www.litdanube.eu/bg/marchrut-dve-patuvane-ot-kniga-do-film
https://www.litdanube.eu/bg/marchrut-dve-patuvane-ot-kniga-do-film
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– Маршрут три: Литература у дома. Мемориални къщи3

Маршрут: Гюргево – Комана – Русе – Велико Търново – Елена – Гюргево.
Тип: смесен (литературен, културно-исторически).

– Маршрут четири: Литературата на големите градове4

Маршрут: Крайова – Бекет – Оряхово – Враца – Берковица – Крайова.
Тип: смесен (литературен, културно-исторически).

– Маршрут пет: Култура и литература в западен Долен Дунав5

Маршрут: Дробета-Турну Северин – Крайова – Бекет – Оряхово – Враца – Берковица – 
Видин – Калафат – Четате – Дробета-Турну Северин.
Тип: смесен (литературен, културно-исторически).

– Маршрут шест: Открий написаното съкровище по поречието на река Дунав6

Маршрут: Русе – Комана – Русе.
Тип: смесен (литературен, културно-исторически, специализиран предимно за ученици).

 База данни от над 400 000 дигитализирани страници от писменото литературно на-
следство, които включват документи на институции от целия трансграничен регион – 
библиотеки, музеи, архиви, манастири. Библиотеките партньори ще обогатяват във 
времето тази база, достъпна на литературния сайт за потенциални туристи и други 
заинтересовани страни. 

 Мрежа на заинтересованите страни от трансграничния регион, която се ангажира да 
развива последователно и целенасочено литературния туризъм, базиран на партньор-
ство между публичния сектор, държавните и общинските институции, библиотеките, 
читалищата, частния сектор и неправителствените организации. Дългосрочните цели 
на тази мрежа са насочени към генериране на работни места, създаване на широки въз-
можности за развитие на предприемачество, дългосрочни икономически и социални 
ползи, увеличаване на приходите от туризъм и повишаване на конкурентоспособност-
та на трансграничния регион.

По проекта е разработен достъпен на 5 езика литературен сайт7 „Долен Дунав: Литера-
турен свят на два бряга“, който предоставя удобен достъп до дигитализирано съдържание в 
рубриката „Писмени съкровища“ и представя шестте литературни туристически пакета.

Разработен е пакет от документи, включващ стратегии, политики и планове, които да 
ползват различните заинтересовани страни от интегрирания туристически продукт, възпро-
извеждащ по атрактивен начин писменото литературно наследство на трансграничния регион 
България – Румъния. Тези документи ще способстват за увеличаване на броя туристи и ту-
ристически нощувки в румънско-българския трансграничен регион, а това ще допринесе за 
позиционирането и популяризирането на литературния туризъм на туристическия регионален 
и международен пазар.

Проведени са два международни литературни фестивала в Русе и Крайова. Въпреки 
трудностите, произтичащи от ограничителните мерки, свързани с COVID-19, фестивалите 

3 Маршрут три: Литература у дома. Мемориални къщи [онлайн]. Достъпно от: https://www.litdanube.eu/bg/
marshrut-tri-literatura-u-doma-memorialni-kschi

4 Маршрут четири: Литературата на големите градове [онлайн]. Достъпно от: https://www.litdanube.eu/bg/
marshrut-chetiri-literaturata-na-golemite-gradove

5 Маршрут пет: Култура и литература в западен Долен Дунав [онлайн]. Достъпно от: https://www.litdanube.
eu/bg/marshrut-pet-kultura-i-literatura-v-zapaden-dolen-dunav

6 Маршрут шест: Открий написаното съкровище по поречието на река Дунав [онлайн]. Достъпно от: https://
www.litdanube.eu/bg/marshrut-shest-otkriy-napisanoto-skrovische-po-porechieto-na-reka-dunav

7 Долен Дунав: Литературен свят на два бряга [онлайн]. Достъпно от: http://litdanube.eu/bg

https://www.litdanube.eu/bg/marshrut-tri-literatura-u-doma-memorialni-kschi
https://www.litdanube.eu/bg/marshrut-tri-literatura-u-doma-memorialni-kschi
https://www.litdanube.eu/bg/marshrut-chetiri-literaturata-na-golemite-gradove
https://www.litdanube.eu/bg/marshrut-chetiri-literaturata-na-golemite-gradove
https://www.litdanube.eu/bg/marshrut-pet-kultura-i-literatura-v-zapaden-dolen-dunav
https://www.litdanube.eu/bg/marshrut-pet-kultura-i-literatura-v-zapaden-dolen-dunav
https://www.litdanube.eu/bg/marshrut-shest-otkriy-napisanoto-skrovische-po-porechieto-na-reka-dunav
https://www.litdanube.eu/bg/marshrut-shest-otkriy-napisanoto-skrovische-po-porechieto-na-reka-dunav
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привлякоха по над 120 личности в културната сфера: писатели, литературни критици, превода-
чи, издатели, редактори, журналисти и автори на комикси от Румъния и България. Бяха органи-
зирани представяния на книги, изложби на книги, работни срещи, публични четения и дебати.

Пандемията от COVID-19 оказа негативен ефект върху литературния туризъм (част от 
културния туризъм). През 2020 г. международните пътувания се понижиха със 74% в световен 
мащаб, нанасяйки огромен удар върху сектора, който е изправен пред продължаващата неси-
гурност и непредсказуемост. На фона на международните ограничения за пътуване, затваряне-
то на границите и мерките за физическо дистанциране, държавите бяха принудени да наложат 
широко разпространени затваряния на обекти на наследството, културни заведения, фестивали 
и музеи, някои от които може никога да не се отворят отново.

Специфично за сектора на културния туризъм, а още повече и за литературния туризъм, 
е дефицитът на статистически данни, което оказва негативно влияние върху окончателното 
идентифициране на пазарния мащаб и потенциал. Независимо от това, наблюденията върху 
развитието му дават на преден план редица мерки, които могат да се предприемат за утвържда-
ването му. Част от тях са:

 Литературният туризъм да бъде изграден върху силно, трайно и мултидисциплинарно 
партньорство със заинтересованите страни.

 Да се насочат ресурсите към развитието на литературен туризъм за деца (атракции, 
фестивали и литературни места – и включване на нови технологии и цифрови реше-
ния).

 Възможност за по-нататъшно развитие на места и пътеки, посочени в художествените 
текстове.

 Използване на цифрови платформи и технологии за увеличаване на видимостта на 
сектора към определени пазарни сегменти (включително генерирано от потребители-
те съдържание и отговори на литературния опит, създаване на призив за действие за 
посетителите и възможност за онлайн портал за литературен туризъм).

Сътрудничеството е от жизненоважно значение за постигане на тази нова за българския 
туристически пазар идея с фокус върху литературния туризъм. Налице е необходимост от 
включване и активно взаимодействие с национални и международни издатели, автори, медий-
ни организации и създатели на филми, за да се постигне това, което в техните очи често ще се 
разглежда като резултат (т.е. туризъм) от вторичен интерес за основната им дейност. Въпреки 
това потенциалът е значителен, като същевременно е от решаващо значение да се гарантира, че 
сътрудничеството е в съответствие с желаните целеви пазари на всяка заинтересована страна, 
в съответствие със съществуващите марки и е вероятно да бъде устойчиво в дългосрочен план.
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Популяризиране на резултатите от научно-изследователски 
проект „Информационен портал относно мобилно обучение и 
мобилен достъп до библиотечни услуги и ресурси“1 

Елисавета Цветкова 

Въведение 
Никога досега информацията не е имала такава ключова роля в развитието на 

човешката цивилизация, каквато има днес. Съвременните информационни и комуникационни 
технологии осигуряват свободен обмен на данни, знания и идеи между хората. Комуникацията 
е бърза и лесна, независеща от разстояния и време. Начините да се открива необходимата ин-
формация и да се споделя, са необятни. Александър Димчев обобщава още през 2014 г.: Днес 
светът е информация. Днес светът е глобален. Две взаимодопълващи и взаимопроникващи се 
явления, които ни съпътстват и държат в тяхната орбита. Информацията променя света! 
Информацията, информационните и комуникационните технологии (ИКТ) изменят драстич-
но нагласите, мисленето и начина на живот на отделния човек и на обществото като цяло. 
Те са новите „свещени частици“, заложени в началото на „вселената на знанието“. Те стоят  
в основата на глобалната информационна инфраструктура (ГИС), към която сме вперили 
поглед днес.2

А съвременният конкурентноспособен човек е образованият – знаещ, можещ и мислещ. 
Именно библиотеките са едни от институциите, които могат да създават и подпомагат инфор-
мационно грамотни личности и да подпомагат проспериращото и устойчиво развитие на съ-
временното общество.3

За да отговорят на изискванията на времето и потребителите си, библиотеките се разви-
ват и обогатяват своите форми на съществуване – вече функционират дигитални и дори мо-
билни дигитални библиотеки. Чрез тях се осигурява възможност за неограничен по отношение 
на времето достъп до библиотечните ресурси и услуги, като много често достъпът е двадесет 
и четири часа седем дни в седмицата. Отдалеченият и отвореният достъп също са резултат от 
съвременната адаптация на библиотеките и от включването на новите мобилни и дигитални 
технологии в библиотечното осигуряване.

Научно-изследователски проект „Информационен портал относно мобилно 
обучение и мобилен достъп до библиотечни услуги и ресурси“ 
Положителните промени, които информационните технологии предизвикват в съвремен-

ното общество по отношение на новите възможности за достъп до обучение и информация, са 
в основата и на научно-изследователския проект „Информационен портал относно мобилно 
обучение и мобилен достъп до библиотечни услуги и ресурси“ с договор №КП-06-М35/2 от 

1 Тази публикация е реализирана по проект „Информационен портал относно мобилно обучение и мобилен 
достъп до библиотечни услуги и ресурси“, с Договор №КП-06-М35/2 от 18.12.2019 г., финансиран от ФНИ на 
МОН, с ръководител гл. ас. д-р Елисавета Димитрова Цветкова.

2 Димчев, Ал. Глобална информационна инфраструктура. Роля и мисия на библиотеките в променящия се 
свят. София : УИ Св. Климент Охридски, 2014. 479 с.

3 Libraries and implementation of the UN 2030 Agenda [онлайн], 2015. Достъпно от: http://www.ifla.org/files/
assets/hq/topics/libraries-development/documents/libraries-un-2030-agenda-toolkit.pdf

http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/libraries-un-2030-agenda-toolkit.pdf
http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/libraries-un-2030-agenda-toolkit.pdf
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18.12.2019 г., финансиран от ФНИ на МОН, с ръководител гл. ас. д-р Елисавета Цветкова и 
екип от изследователи от Университета по библиотекознание и информационни технологии, 
София. 

Основната цел на проекта е чрез системно изследване на проблематиката, свързана с 
мобилното обучение и мобилния достъп до библиотечни услуги и ресурси, както в България, 
така и в други европейски страни, да се достигне до нови научни знания и продукти, обедине-
ни и представени в общ информационен интернет портал, чрез който да се разкрият и обобщят 
положителните промени, които информационните технологии предизвикват в съвременното 
общество по отношение на новите възможности за достъп до обучение и информация чрез 
активната роля на мобилните дигитални библиотеки. 

Специфични цели на проекта са провеждане на научни изследвания, които да доведат до 
получаване на ново теоретично знание, научно-приложни резултати и ново образователно съ-
държание; стимулиране на научния потенциал и развитието на постдокторанти, докторанти и 
студенти; популяризиране на мобилните форми на обучение и информиране сред библиотечна-
та общност и в образователните среди; популяризиране на мобилния достъп до дигитални ко-
лекции на културните институции в страната, като съвременен подход за социализация на бъл-
гарското книжовно културно наследство, за стимулиране на научните изследвания в област та 
и за запазване на културната идентичност на обществото.

Очаквани резултати от реализацията на проекта 
Провеждането на научните изследвания по проекта ще доведе до получаване на ново 

теоретично знание, научно-приложни резултати и ново образователно съдържание, които ще 
бъдат обективирани в: 

 тематичен информационен портал, свободно достъпен в интернет пространството, съ-
държащ следните информационни бази:
– Информационна база: Мобилни дигитални библиотеки;
– Информационна база: Проекти и инициативи в областта на мобилното образование;
– Информационна база: Институции – лидери в областта на мобилните библиотеки и 

образование;
– Информационна база: Научни форуми, свързани с мобилни дигитални библиотеки и 

мобилно образование;
– Информационна база: Нормативни документи в областта.

 1 монография; 
 научни доклади и публикации в реферирани научни издания; 
 ново учебно съдържание, насочено към студенти в бакалавърска и магистърска степен 

на УниБИТ. 
Всички тези резултати от реализацията на проекта ще бъдат и средствата за разпрос-

транение и популяризиране на разглежданата научна проблематика сред широката научна и 
културна общественост, достъпът до информационния портал ще бъде свободен за всички ин-
тересуващи се, без никакви ограничения. 

Екипът на настоящия проект ще разпространи резултатите от изследването сред учени 
от различните области на науката, сред специалисти в областта на библиотечно-информацион-
ните науки, образованието, културното наследство, информационните технологии и др., като 
участва активно с доклади, научни съобщения, постери и презентации на национални и меж-
дународни форуми.
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В края на проекта е заложено организиране и провеждане на национален научен семинар 
с цел повишаване на информираността по проблематиката на проекта и популяризиране на 
резултатите от дейностите по него. На семинара ще бъдат поканени представители на всички 
големи български библиотеки – Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Столична 
библиотека, всички регионални и университетски библиотеки в страната, както и учени, спе-
циалисти, постдокторанти, млади учени, докторанти и студенти от УниБИТ. Основен акцент 
в програмата на семинара ще бъде популяризирането на създадения информационен портал, 
на реализираните по проекта дейности и на самия проект като цяло. Популяризирането на 
мобилните форми на обучение и информиране сред библиотечната общност, в образователни-
те среди и не на последно място сред политическия и бизнес елит в страната, ще катализира 
по-широкото приложение на последните достижения на информационните технологии в науч-
ноизследователската, образователната и информационната сфера в страната. Мобилният дос-
тъп до дигитални колекции на културните институции в страната ще се припознае като съвре-
менен подход за социализация на българското книжовно културно наследство, за стимулиране 
на научните изследвания в областта и за запазване на културната идентичност на обществото. 
Резултатите от настоящото изследване ще бъдат от полза не само за научната общност, но и за 
българските културни и образователни институции, което осигурява тяхната устойчивост във 
времето.

Информационен портал на проекта 
Информационният портал, създаден в изпълнение на проекта, ще осигури възможност за 

лесен и удобен достъп до систематизирана информация в областта на мобилните библиотеч-
но-информационни услуги и мобилното образование. 

Порталът е достъпен в интернет и макар все още да е в процес на разработка, вече е каче-
на основна информация за проекта, екипа и базовата организация – УниБИТ.4

 
Фиг. 1. Информационен портал относно мобилно обучение и мобилен достъп до библиотечни услуги и ресурси

Анкетно проучване сред библиотечни специалисти на тема „Мобилни 
дигитални библиотеки и мобилно образование“ 
Настоящият научен доклад представя малка част от резултатите от анкетно проучване 

относно мобилните дигитални библиотеки и мобилното обучение, реализирано в изпълнение 
на научноизследователския проект „Информационен портал относно мобилно обучение и мо-

4 Информационен портал относно мобилно обучение и мобилен достъп до библиотечни услуги и ресурси 
[онлайн]. Достъпно от: https://www.mobilib.unibit.bg

https://www.mobilib.unibit.bg
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билен достъп до библиотечни услуги и ресурси“. Изследването е проведено сред библиотечни 
специалисти от около 1000 различни по профил и големина библиотеки в България – нацио-
нална, регионални, университетски, научни и читалищни. 

Основната цел на анкетното проучване на тема „Мобилни дигитални библиотеки и мо-
билно обучение“ е да се проучи и анализира до каква степен са включени мобилните форми 
за достъп до знания и информация в българските библиотеки, какво е отношението на биб-
лиотечните специалисти към тези информационни подходи, както и доколко са информирани 
и подкрепят ли те международните политики за мобилен достъп до обучение и библиотечни 
услуги и ресурси. 

За да бъдат реализирани тези цели, е разработена анкетна карта с три основни панела:
 Част 1. Мобилни дигитални библиотеки и мобилно обслужване на читателите;
 Част 2. Мобилно образование и обучение през целия живот;
 Част 3. Политики за мобилно информационно обслужване и мобилно образование.
Методологията на изследването включва онлайн форма на въпросник от структуриран 

тип, който е разпространен чрез служебните имейли на над 1000 библиотечни специалисти. 
Изследването е проведено в периода юни – юли 2021 г., а емпиричните данни са въведени и 
обработени със статистическия софтуер IBM SPSS Statistics 21. Валидно попълнените анкетни 
карти са 132. При обработката на емпиричните данни са използвани едномерни честотни раз-
пределения и качествен контент-анализ на свободните отговори на респондентите.

Библиотечните специалисти, участвали в проучването, имат следния професионален и 
демографски профил: 

 пол – мъже (n=6, 4.5%) и жени (n=126, 95.5%); 
 възраст – от 22 до 66 г. (x=49.48, sd=9.68); 
 образование – средно/средно специално (n=26, 19.7%), бакалавър (n=41, 31.1%), ма-

гистър (n=59, 44.7%) и доктор (n=6, 4.5%); 
 местоживеене – София (n=8, 6.1%), областен град (n=34, 25.8%), друг град (n=30, 

22.7%) и село (n=60, 45.4%); 
 специалност – библиотечно-информационни науки (n=81, 61.4%), филология (n=15, 

11.4%), ИКТ (n=10, 7.6%), инженерни науки (n=5, 3.8%), културно-историческо на-
следство (n=3, 2.3%), педагогика (n=3, 2.3%), икономика (n=3, 2.3%), история (n=2, 
1.5%) и други (n=10, 7.4%); 

 месторабота – читалищна библиотека (n=93, 70.5%), университетска библиоте-
ка (n=22, 16.7%), регионална библиотека (n=14, 10.6%), общинска библиотека (n=2, 
1.5%) и науч на библиотека (n=1, 0.7%); 

 длъжност – библиотекар (n=77, 58.3%), технически сътрудник/секретар (n=18, 13.6%), 
ръководител на отдел или звено (n=17, 12.9%), директор/зам.-директор (n=13, 9.8%), 
организатор на събития (n=3, 2.3%), работник в библиотека (n=3, 2.3%) и непосочил 
(n=1, 0.8%); 

 трудов стаж – по-малко от 1 година (n=2, 1.5%), 1 – 5 години (n=14, 10.6%), 6 – 10 го-
дини (n=20, 15.2%), 11 – 15 години (n=13, 9.8%), 16 – 20 години (n=16, 12.1%), повече 
от 20 години. (n=67, 50.8%).

Резултатите от проведеното изследване показват, че в повечето библиотеки – 53% не се 
предлага мобилно обслужване на читатели. Сред мобилните услуги най-разпространени са: 
мобилната версия на сайта на библиотеката и онлайн услуги – 34.1%, доставка на книги по 
домовете – 11.4%, използване на мобилно приложение – 5.3%, имейл/sms обслужване – 2.3%, 
мобилна библиотека на обществени места – 1.5% и др., като въпросът дава възможност за по-
вече от един отговор. Табл. 1 предоставя информация за библиотечните услуги, достъпни чрез 
мобилни устройства.
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Мобилни библиотечни услуги Responses Percent of 
CasesN Percent

Търсене в библиографска база данни на библиотеката 38 17.1% 28.8%
Търсене в електронни бази данни и получаване на пъл-
ния текст на документа

37 16.7% 28%

SMS обслужване 36 16.2% 27.3%
Mобилна инструкция за ползването на ресурси и услуги 20 9% 15.2%
Mобилен достъп до пълния текст на библиотечни доку-
менти

17 7.7% 12.9%

Mобилна разходка в библиотеката 11 5% 8.3%
Имейл обслужване 4 1.8% 3%
Библиотеката не предлага мобилно обслужване на чита-
тели

59 26.5% 44.7%

Общо 222 100% 168.2%

Табл. 1. Библиотечни услуги, достъпни чрез мобилни устройства

Резултатите от Табл. 1, получени чрез въпрос с множество опции, разкриват, че сред 
най-разпространените библиотечни услуги, достъпни чрез мобилни устройства, са: търсене 
в библиографска база данни на библиотеката – 28.8%, търсене в електронни бази данни и 
получаване на пълния текст на документа – 28%, sms обслужване – 27.3% и др. Отново пра-
ви впечатление, че немалък процент от включените в изследването библиотеки не предлагат 
мобилни информационни услуги на потребителите – 44.7%, нямат изградена и представена 
в интернет пространството дигитална колекция – 79.5%, не работят върху изграждането на 
дигитална колекция – 72%, нямат мобилна версия на дигиталната колекция – 83.3%, не полз-
ват чуждестранни мобилни дигитални библиотеки – 76.5% или български мобилни дигитални 
библиотеки – 56.1%, което може да се дължи и на обстоятелството, че в проучването е същест-
вен делът на малките читалищни библиотеки – 70.5%.

Неслучайно едва 14.4% от респондентите смятат, че мобилните услуги на български-
те библиотеки за потребителите са достатъчно популярни и достъпни и че се използват пъл-
ноценно възможностите на съвременните дигитални технологии в тяхната дейност – 17.4%, 
както и че е необходимо разширяване на мобилните и информационните услуги – 90.2% чрез 
мобилни библиотеки – 78.8% и в частност на мобилни дигитални библиотеки – 72.7%.

В края на емпиричното проучване библиотечните специалисти изказват идеи относно 
възможностите за внедряване, популяризиране и подобряване на мобилните услуги в българ-
ските библиотеки, за да се постигнат световните стандарти. Сред най-често срещаните пред-
ложения са: изграждане на единен информационен портал и унификация на библиотечните 
системи, обучение и повишаване на квалификацията на библиотечния персонал, повишава-
не на финансирането и субсидирането на библиотечно-информационните центрове особено 
в малките населени места, техническо обезпечаване и внедряване на иновативни ИКТ, про-
веждане на активна държавна политика за имплементиране и популяризиране на мобилните 
библиотечни услуги и т.н.

Анкетно проучване сред библиотечни потребители на тема „Мобилни 
дигитални библиотеки и мобилно образование“ 
В изпълнение на целите на проекта беше проведено анкетно проучване на същата тема – 

„Мобилни дигитални библиотеки и мобилно образование“ и сред потребители на библиотеч-
но-информационни и образователни услуги. Основната цел на изследването на потребител-
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ските нагласи е да се проучи и анализира до каква степен потребителите използват мобилни 
устройства за четене, обучение и достъп до информационни ресурси, какво е отношението им 
към включването на мобилни дигитални услуги и обучение в библиотечното обслужване, как-
то и доколко са информирани и подкрепят ли те международните политики за мобилен достъп 
до обучение и библиотечни услуги. 

Обект на изследването са студенти като активни потребители на информационни ресурси 
и дигитални услуги. Чрез онлайн форма на въпросника с приложението Google Forms в пе-
риода юни – юли 2021 г. са рекрутирани 136 студенти от Университета по библиотекознание и 
информационни технологии, София с различен професионален и социално-демографски про-
фил: 

 мъже (n=52, 38.2%) и жени (n=84, 61.8%); 
 на възраст 18 – 25 години (n=58, 42.6%), 26 – 29 години (n=11, 8.1%), 30 – 39 години 

(n=36, 26.5%), 40 – 50 години (n=29, 21.3%) и над 50 години (n=2, 1.5%); 
 със средно образование (n=53, 39%), средно специално образование (n=42, 30,9%) и 

висше образование (n=41, 30.1%); 
 с местоживеене София (n=107, 78.7%), областен град (n=15, 11%), друг град (n=9, 

6.6%) и село (n=5, 3.7%); 
 обучаващи се в ОКС „Бакалавър“ (n=120, 88.2%), ОКС „Магистър“ (n=8, 5.9%) и в 

научна и образователна степен „Доктор“ (n=8, 5.9%). 

Обхванати са студентите от двата факултета на университета – Факултет по библиоте-
кознание и културно наследство (ФБКН) – n=71, 52.2% и Факултет по информационни науки 
(ФИН) – n=65, 47.8%. Анкетното проучване е изпратено до 1943 респонденти. Емпиричните 
данни са въведени и обработени със статистическия софтуер IBM SPSS Statistics 21.

Проведеното изследване разкрива, че сред най-често използваните мобилни устройства 
в ежедневието на младите хора са: телефон – 91.2% и лаптоп – 80.9%, следват Iphone – 19.9%, 
таблет – 18.4%, електронен четец – 13.2% и Ipad – 2.2%, като въпросът предоставя възможнос-
ти за повече от един отговор. Интерес представлява също така въпросът какви библиотечни 
услуги, достъпни чрез мобилни устройства, използват изследваните лица, зададен отново с 
възможност за множество отговори. Резултатите са представени в Табл. 2.

Мобилни библиотечни услуги Responses Percent of 
CasesN Percent

Търсене в електронни бази данни и получаване на пъл-
ния текст на документа

76 25.1% 56.3%

Търсене в библиографска база данни на библиотеката 75 24.8% 55.6%
Mобилен достъп до пълния текст на библиотечни доку-
менти

50 16.5% 37%

Mобилна инструкция за ползването на ресурси и услуги 35 11.6% 25.9%
Mобилна разходка в библиотеката 33 10.9% 24.4%
SMS обслужване 10 3.3% 7.4%
Не съм използвал/а 24 7.9% 17.8%
Общо 303 100% 224.4%

Табл. 2. Използване на библиотечни услуги, достъпни чрез мобилни устройства

Както се вижда от Табл. 2, преобладават студентите, които са активни потребители на мо-
билни услуги по отношение на търсене в електронни бази данни и получаване на пълния текст 
на документа – 56.3%, търсене в библиографска база данни на библиотеката – 55.6%, мобилен 
достъп до пълния текст на библиотечни документи – 37% и т.н. Неслучайно респондентите 
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одобряват създаването на мобилни дигитални библиотеки – 87.5%, и едва 3.7% изразяват свое-
то неодобрение.

Изследваните лица обаче споделят, че мобилните услуги на българските библиотеки не 
са достатъчно популярни и достъпни за потребителите – 61.8%, възможностите на съвремен-
ните дигитални технологии в дейността на българските библиотеки не се използват пълноцен-
но – 60.3% и е нужно разширяване на мобилните и информационните услуги, предлагани от 
българските библиотечни институции – 88.2%.

Резултатите от проучването разкриват необходимостта от разширяване и подобряване на 
мобилните библиотечни услуги, които активно се търсят от новите „дигитални поколения“, 
особено в ситуацията на глобална пандемия от COVID-19. В потвърждение на това са силно 
позитивните оценки на респондентите, че мобилното обучение и мобилният достъп до биб-
лиотечни услуги и ресурси насърчава четенето, информационната грамотност и дигиталната 
компетентност сред младите поколения – 75%; новите информационни технологии предоста-
вят допълнителни възможности за библиотеките да инициират различни актуални посоки на 
развитие и да повишат социалния си статус и обществен престиж в съвременното информа-
ционно общество – 83.1%; чрез мобилно обучение и мобилен достъп до библиотечни услу-
ги и ресурси библиотечните институции активно участват в съхраняването и социализацията 
на националното и световното културно-историческо наследство – 77.9%; приложението на 
съвременните ИКТ отговаря на актуалните информационни потребности и предизвикателства 
и затвърждава ключовата роля на библиотеката като културна, образователна, духовно-нрав-
ствена и възпитателна институция – 68.4%, както и че мобилните образователни и библио-
течни услуги са ефективен начин за достъп до ресурси и информация в кризисни ситуации 
особено при случая с COVID-19 – 89%. 

Мнозинството от респондентите посочват също така, че създаването на информационен 
портал за мобилни форми на обучение и информиране сред библиотечната общност и в обра-
зователните среди ще улесни достъпа до информация и ресурси за потребителите – 81.7%, като 
едва 14.7% отчасти споделят и само 3.6%. не споделят това мнение.

Заключение 
Настоящият доклад и представеният научен проект целят да подчертаят ключовото зна-

чение на мобилните технологии в съвременните информационни и образователни подходи и 
да допринесат за популяризирането на тези теми сред научната общност, информационните 
експерти и потребителите. 

Заради своята портативност и повсеместно разпространение, мобилните технологии и 
устройства имат потенциал да повлияят положително върху преподаването, обучението и пре-
доставянето на информационни ресурси и услуги, както и да ускорят решаването на предиз-
викателствата, свързани с грамотността, равнопоставеността и достъпа до образование в све-
товен мащаб.5

Получените резултати от представените в доклада анкетни проучвания доказват необ-
ходимостта от включване на мобилни образователни и информационни ресурси и услуги в 
библиотечните политики, за да се отговори адекватно на съвременните потребителски нужди, 
както и необходимостта от нов единен информационен интернет портал, който да обединява 
информацията по тези проблеми и да ги популяризира сред заинтересованите страни.

5 Publications on mobile learning, 2021 [онлайн]. Достъпно от: https://en.unesco.org/themes/ict-education/
mobile-learning/publications

https://en.unesco.org/themes/ict-education/mobile-learning/publications
https://en.unesco.org/themes/ict-education/mobile-learning/publications
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ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ  
ЗА ГРАЖДАНИТЕ 

Чатботът Ели – асистент-библиотекарят, „работещ“ на пълен 
работен ден в Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна 

Радка Калчева 

В началото на XXI век технологиите променят живота ни със забележителна ско-
рост. Изкуственият интелект и роботите вече са част от нашия живот, а масовото навлизане на 
хуманоидни роботи е неизбежно и вероятно скоро ще имаме и лични отношения с тях.

Здравейте, мога ли да Ви помогна? е толкова известна фраза, която се е превърнала в 
еквивалент на една от най-популярните културни институции – библиотеката. Независимо 
дали библиотекарят на информационното бюро поздравява читателите/посетителите или тези, 
които предоставят достъп до библиотечните ресурси, библиотекарите винаги са готови да по-
могнат. Институциите от културния или т.нар. GLAM сектор (галерии, библиотеки, архиви, 
музеи), противно на убеждението, че са много консервативни, непрекъснато препроектират и 
дигитализират много от услугите си, за да се адаптират към променящата се реалност.

Онлайн каталози, дигитални библиотеки, електронни системи за регистрация, точки за 
самостоятелно заемане и връщане на книги, онлайн заявки за книги и услуги, са само малка 
част от дигиталните услуги предлагани от библиотеките. Интернет ботовете и особено чат-
ботовете се превръщат във все по-популярен инструмент, който трябва да бъде добавен към 
съществуващите дигитални услуги на организациите от културния сектор.

Необичайната ситуация с глобални размери – кризата COVID-19, наложи светкавична 
промяна на модела на работа на библиотекарите по много неочакван и странен начин. За раз-
лика от изпитанията пред реалния бизнес и необходимостта от бързо преструктуриране на 
дейността в условията на дистанционна работа, библиотекарите се фокусираха в работата по 
обогатяване на дигиталните ресурси и в поддържане на общуването с читателите чрез социал-
ните мрежи. Книги за дома не могат да се предлагат, върнатите от читатели книги трябва да 
преминат през карантинен период, но може да се поддържа диалогът около книгите и забавле-
нието чрез тях.

Изследване, проведено наскоро, проучва отношението на мениджърите на библиотеките 
към изкуствения интелект (ИИ), което в по-широк смисъл може да повлияе на чатботовете. 
Като цяло изглежда, че библиотеките вече са забелязали най-новото технологично разшире-
ние, но често без конкретна реализация. На психологическо ниво схващането в обществото, 
че библиотечната дейност е остаряла и евентуално може да бъде заменена от интернет, влияе 
върху решенията за или против приемането на нови технологии. 

Трансформацията на публичната инфраструктура и увеличаването на броя на електрон-
ните услуги отразяват промените в позиционирането на организациите в културния сектор и 
отделните библиотеки. Те трябва да предразположат информационното пространство да отго-
варя на обществени и лични нужди.

Много потребители предпочитат да използват социалните мрежи вместо традиционните 
телефони или писмена кореспонденция. Бързата комуникация вече не е строго фиксирана в 
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рамките на работното време. Новата философия за извличане на информация е Имам нужда 
от тази информация сега, следвайки идеята, че хората искат своите отговори незабавно и, ако 
е възможно – 24/7.

Този модел на поведение предизвиква необходимостта от поддържане на готовност на 
персонала да отговори на всички запитвания и незабавно да предостави информация. Като се 
има предвид естеството на работата на библиотекаря (търсене на информация в библиотечни 
бази данни, справки по литература и общи въпроси), е безспорно, че персоналът може да ра-
боти и дистанционно.

Съществуват множество причини за въвеждането на чатбот в дейността на библиотеката. 
Някои от тях могат да бъдат дефинирани като:

 разширяване на информационното обслужване;
 повтарящи се въпроси;
 помощ за потребителите – търсене в уебсайтове и каталози;
 24/7 обслужване;
 намаляване на работния процес;
 намаляване на разходите.

Какво е чатбот? 
Чатбот е програма за изкуствен интелект, която може да симулира разговор (чат на ан-

глийски език) на естествен език с потребител чрез приложения за съобщения, уебсайтове, мо-
билни приложения или по телефона. Едно от големите предимства на чатботовете е, че за 
разлика от приложенията, не е необходимо да се изтегля софтуер, не е необходимо да се актуа-
лизират и не заемат място в паметта на телефона.

През 2019 г. Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна стартира своя чатбот 
Ели (на базата на алгоритъм на NLU – Natural Language Understanding) като виртуален помощ-
ник-библиотекар. Внедряването на чатбот в библиотечните услуги беше част от преструктури-
рането и оптимизирането на библиотечните отдели.

От март 2020 г., когато започна кризата с корона вируса, ръководството на Регионална 
библиотека „Пенчо Славейков“ установи, че ботът е „точният човек“, който може да отговори 
на всички въпроси, които потребителите задават 24/7. Какво работи Ели:

 представя на потребителите структурата на библиотеката;
 разяснява библиотечните правила и условия;
 комуникира с текст и визуални елементи като изображения и емотикони;
 отговаря на потребителски съобщения, достатъчно подходящи за продължаване на 

разговора;
 помага на потребителите да удължат срока на заетите материали;
 навигира потребителите в библиотечните каталози;
 насочва към библиотечните електронни услуги.

Статистиката показва, че използването на чатбота не е еднакво през различните месеци. 
През 2020 г. се забеляза отчетлива връзка между ситуацията с пандемията от корона вирус и 
броя на взаимодействията с потребителите, които са значително повече по време на няколкото 
въведени в страната локадауни. 

Ели, чатботът, беше назначена да отговоря на всички въпроси, които могат да имат потре-
бителите. Читателите на библиотеката са активни през всички 24 часа от денонощието. Почти 
26% от тях биха искали и да говорят с библиотекар, когато библиотеката е затворена. Оказва 
се, че чатботът идеално отговаря на това условие.
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Заключения 
Българските библиотеки имат потенциал за развитие и разширяване на ИИ в своите ус-

луги. Могат да се обобщят следните предимства и недостатъци:

 По-добро обслужване за потребителите
Комуникацията между чатбота и потребителите на библиотеката гарантира незабавна и 

персонализирана помощ 24/7. Няма нужда да се ангажира служител, който да отговаря пос-
тоян но на запитванията на потребителите.

 Удължаване на работното време
Статистиката за активността на потребителите показва, че активната комуникация между 

потребител и библиотекар не се ограничава само до традиционното работно време, а се прос-
тира и в диапазона от 17.00 до 24.00 ч. Има спорадични запитвания в часовата зона 0.00 – 5.00 
ч., но те по-скоро са случайни, отколкото практика. Наблюдението доказва тезата, че бота ус-
пешно се вписва в концепцията за „удължено“ работно време и успешно замества служителите 
в посочения времеви диапазон.

 Подобряване на потребителското обслужване
Чатботът позволява библиотеката да се възползва напълно от технологиите, които спес-

тяват време. 

 Възлагане на специфични библиотечни функции
Библиотечните материали могат да се заемат за определен период. Обикновено повечето 

от библиотечните материали могат да се подновят. В нашите библиотеки тази рутинна функция 
обикновено се изпълнява от библиотекарите. Услугата „презапис на библиотечен документ“ в 
РБ „Пенчо Славейков“ се осъществява чрез различни комуникационни канали – лично, по те-
лефона, по имейл, чрез услугите „Моята библиотека“, а от началото на 2020 г. и чрез чатбота 
Ели. Статистиката показва, че три месеца след стартирането на чатбота, Ели е поела 30% от 
поръчките за подновяване на книги.

 Привличане на потребители
Чатботът е част от общата стратегия на библиотеката за привличане на нови потребители 

чрез своята навременна и персонализирана помощ. Внедряването му в уебсайта и във Facebook 
профила на библиотеката се превърна в идеален инструмент за повишаване на читателския 
интерес и авторитета на библиотеката.

 Увеличаване на обема на комуникация в Messenger
След активирането на Ели, се отбеляза експоненциално нарастване на комуникацията 

между читателите и библиотеката в Messenger. Преди стартирането на чатбота използването на 
канала на Messenger беше незначително. В рамките на първото тримесечие на 2020 г. броят на 
обменените съобщения нарасна до средно 600 съобщения на месец, но библиотеката има 800 
до 1000 съобщения на месец през второто полугодие.

 Непоследователни отговори
Най-важният проблем е, че ИИ и в частност чатбота не интерпретира въпроси, а отговаря 

формално. Като едно от най-големите предизвикателства пред библиотеката беше необходи-
мостта да дефинира всички въпроси, на които чатботът трябва да отговори, и да формулира 
правилните отговори. В противен случай отговорите са непоследователни, а чатботът е сме-
шен, но не е полезен.

Необходимостта от дигитализация на библиотечните услуги, доказана през годината на 
кризата с корона вируса, предполага все по-интензивни изследвания за въвеждане и внедрява-
не на ИИ в библиотеките в България. 
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Библиоматът в услуга на читателите в условията на COVID-19 
криза и след нея 

Деница Чолакова 

Представям ви Библиомат – най-новата услуга на Регионална библиотека „Пенчо 
Славейков“ – Варна. Според думите на Майкъл Горман Библиотеките съществуват, за да 
обслужват читателите си и обществото. Но в периода март – май 2020 г., поради кризата 
COVID-19, твърдението на Горман претърпя метаморфоза, за която не сме и предполагали. 
Библиотеките в целия свят, включително и в нашата страна, бяха затворени и предоставяха 
достъп до минимален брой от библиотечните си ресурси.

Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ положи усилия да преодолее тези трудности, 
създавайки нови и разширявайки редица съществуващи вече онлайн услуги, които да достигат 
до хората директно в домовете им. Въпреки това възможността за заемане на книги си остава 
услуга, концентрирана в работното време на институцията и изискваща присъствието на биб-
лиотекар. 

Социалната дистанция и отстоянието, които бяха наложени в нашата библиотека, по-
влияха силно на концепцията за пълно самообслужване или „библиотека без библиотекар“. 
Наложи се работата в библиотеката да се организира съобразно условията на извънредната 
епидемична обстановка. Бяха взети своевременни мерки, за да не бъдат ощетени читателите, 
но и да се осигури тяхната безопасност. 

На 19 януари 2021 г. новата ни услуга – първият Библиомат в страната, успя да сведе това 
неудобство до минимум. Варненската библиотека винаги е търсела нововъведения в обслуж-
ването, съжителство на старото с модерното и с новите технологии. Тя е първата обществена 
библиотека, която въведе 24-часово обслужване, 7 дни в седмицата, вкл. в почивните и праз-
ничните дни, без потребителите да влизат в библиотеката.

Възприехме идеята от практиката на бизнеса и я адаптирахме внимателно, ориентирахме 
я към читателите и техните потребности. Обикновено истинската стойност и полезността на 
услугата определя дали тя ще се използва или не. В една среда, където има много конкуриращи 
се услуги и наличие на възможности за избор, решението да се използва определена услуга 
по-скоро се определя от удобството ѝ при ползване. 

За месеците, в които работи Библиоматът, от услугата са се възползвали близо 500 потре-
бители. Направени са над 1400 заявки и са заети над 3000 книги. Удобството се изразява в оп-
тималното преразпределяне или спестяване на време. 24-часовата достъпност е вид удобство, 
което от своя страна прави една услуга полезна.

Интересна част от статистиката е, че около 30% от заявките са за книги, които физически 
се намират в отдалечените от основната сграда отдели (Детски и средношколски комплекс и 
отдел Изкуство), и които чрез услугата Библиомат се доставят на потребителите ни в удобно 
за тях място. Така вместо да „обикалят“ града, за да посетят трите сгради на библиотеката, с 
„един клик“, една заявка и от едно място заемат желаните книги.

Любопитна за нас се оказа и находчивостта на читателите ни. Библиотеката разпола-
га със станции за самостоятелно връщане на заети библиотечни материали, разположени във 
фоайето на сградата, но дали заради притеснението от коронавируса или по други причини, 
Библиоматът се използва и за връщане на заети книги. Читателите разменят вече прочетените 



35 

с новозаявените книги в клетките, запазени за тях. Така не само заемането, но и връщането на 
заетите материали е достъпно 24 часа, 7 дни в седмицата, без да сме афиширали публично тази 
услуга.

Библиоматът е техническо решение, представляващо клетки тип „локър“ с програмируе-
ма електронна ключалка с код, програмирана да се заключва самостоятелно след определен 
период от време, така че читателят да няма повторен достъп до клетката. Кодът за достъп е 
обвързан с номера на читателската карта. С оглед на сигурността е предвидено видеонаблюде-
ние. Библиоматът е поставен до входа на основната сграда на библиотеката.

Как всъщност работи Библиоматът?
1. Необходимо е читателите ни само да поръчат желаните материали чрез вече наложена-

та услуга Е-заявка, която се намира на сайта библиотеката и да отбележат в поръчката, 
че искат да получат книгите от Библиомат. 

2. След проверка на статуса и наличността на заявените материали в каталога, ползвате-
лите получават имейл кои от заявените книги могат да получат чрез Библиомат и кои 
са достъпни само на място в библиотеката.

3. Книгите се записват в читателски е-картон, като се прилага и разпечатка на заетите 
материали.

4. В модул Библиомат се сканира номера на читателската карта. Следващата стъпка е 
Зареди и Въведи. Следва потвърждаване и клетката е вече резервирана.

5. Изпраща се автоматичен имейл до всички потребители, поръчали книги чрез Библио-
мат с информация за номера на клетката и кода за достъп.

6. От този момент нататък читателите ни имат на разположение 48 часа, в които да взе-
мат своите книги. След като ги вземат, трябва да заключат клетката, а инструкцията за 
това се намира от вътрешната страна на вратичката. Непотърсените книги се отписват 
и се връщат в хранилищата на библиотеката. 

Как става освобождаването на клетки? Отново през модул Библиомат – Освобождаване 
на клетки. Поставя се отметка върху Освободи и Продължи. Клетката е вече свободна и отново 
може да бъде резервирана. Непотърсените заявки до сега са едва 13, което от своя страна до-
казва ефективността на предоставената услуга. Съмнявахме се, че повече наши потребители 
само ще „тестват“ услугата, без да имат истинско намерение да я ползват, но бяхме опровер-
гани. 

Това от своя страна ни накара да мислим в посока на втори Библиомат в града, като този 
път решихме да проведем проучване между ползвателите на библиотеката, относно разполо-
жението му: 

 в близост до обществена сграда в пешеходната част на града;
 в близост до или в хипермаркет, с възможност за паркиране на автомобили;
 в близост до МОЛ или в МОЛ;
 пред някоя от другите сгради на библиотеката.

След края на проучването и обобщаване на резултатите ще заработи и вторият Библиомат 
на Варненската библиотека.

Библиотеките са зависими от потребителите си, за да имат успех. Нашата цел като библио-
текари не е само да предлагаме страхотни ресурси и иновативни услуги. Решаващото изпита-
ние за успеха на всички инициативи е дали те ще се използват често. Чрез услугата Библиомат 
ние обръщаме внимание, че ключовите фактори, които определят използването на която и да е 
услуга днес, са удобството и усещането за полезност.
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Училищната библиотека – иновативни форми и подходи за 
работа в условия на пандемия 

Рени Велкова, Людмила Иванова, Даниела Цветкова 

Безспорно е, че пандемичната обстановка обхванала целия свят, наложи редица 
промени и в българското общество, които се отразиха значително на всички културни инсти-
туции – библиотеки, театри, музеи, художествени галерии, концертни зали. Те трябваше бързо 
да адаптират функционирането си съобразно изискванията за социална изолация. Училищ-
ните библиотеки също се изправиха пред предизвикателството как да се впишат успешно в 
контурите, рамкиращи новата „нормалност“ и да продължат да функционират, изпълнявайки 
ефективно мисията си на подкрепяща образователна среда. Затрудненията, които трябваше да 
преодолеят, основно бяха свързани с ограничаването на физическия достъп до библиотечните 
колекции и реалния контакт с потребителите.

Независимо от затрудненията, училищните библиотеки имаха редица предимства, които 
позволиха бързо да се приспособят към условията на дистанционна работа. Едно от основните 
им предимства като част от образователни институции и трансформацията им за активности 
във виртуална среда бележи началото си от близо две десетилетия с навлизането на информа-
ционните технологии в училищата и продължи да се развива, отговаряйки на потребностите 
на дигиталното поколение за комуникация и обслужване и започна да използва различни ин-
струменти в интернет дистанционна работа, сред които електронни платформи за обучение, 
бази данни, дигитални източници и др. Предизвикателството, пред което бяха изправени, е да 
открият и приложат най-успешните форми за функциониране. 

Трудно е да бъде представен опитът на всички училищни библиотеки, преминали на 
дистанционна работа и да се направи мащабен обзор на всички форми, които са приложени. 
Затова сме подбрали част от практиката на столичните Национална професионална гимназия 
по прецизна техника и оптика (НПГПТО) „Михаил Ломоносов“, Професионална гимназия по 
дизайн (ПГД) „Елисавета Вазова“ и 131 Средно училище „Климент Тимирязев“, като стреме-
жът ни е да покажем активности, ориентирани към ученици от всички етапи на образование – 
начален, прогимназиален и гимназиален и от различни видове училища – с общообразователна 
и професионална подготовка.

Чл. 182 от Закона за предучилищното и училищното образование регламентира една от 
същностните функции на училищната библиотека, а именно – да осигурява достъп до гло-
балното знание чрез различни по тематика, вид и формат източници. Невъзможността да се 
използват традиционно конвенционалните библиотечни фондове наложи издирване или съз-
даване на електронни ресурси, тематично съобразени както с учебните програми, така и с 
личните предпочитания на потребителите. Библиотекарите прилагаха разнообразни форми 
на виртуална комуникация, идентифицирайки изпреварващо образователните потребности на 
училищната общност и удовлетворявайки по запитване индивидуалните читателски интереси. 
Споделянето на електронните ресурси се осъществяваше през различни интернет канали – 
електронни платформи, социални мрежи, сайтове на училища, облачни технологии, имейли, 
приложения за съобщения и др.

В практиката на училищната библиотека на НПГПТО „М. В. Ломоносов“ съществува 
традиция по отношение на обслужване, опосредствано чрез интернет технологии. В ситуация 
на онлайн дейност тази традиция беше дообогатена със създаване на акаунт в образователната 
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платформа Школо, който позволи контакт с цялата училищна общност. В социалната мрежа 
Фейсбук се сформира група „Библиотеката онлайн“, която заедно с другите групи: „Читателски 
клуб Книгомани“, „Български език и литература“, „НПТПТО“ и др. се превърнаха в простран-
ство за споделяне на знания и информация, свързани тематично с науката и техниката, култу-
рата и четенето, психологията и гражданското общество. Предоставянето на интернет връз-
ки с научно и научно-популярна информация беше селектирано спрямо различни критерии: 
релевантност на учебната подготовка, фактологична точност, достоверност и др. Свободният 
достъп до редица база данни, дигитални колекции и електронни издания позволи на потреби-
телите да ползват без ограничение световното научно знание. 

Културната сфера се оказа една от най-засегнатите от епидемиологичните мерки, но 
бързо преодоля ограничаващите обстоятелства. Музеите представиха виртуално сбирките си, 
библиотеките предоставиха безплатно електронните си ресурси, бяха излъчени онлайн теат-
рални постановки, изложби, концерти. Информацията за културните прояви достигаше чрез 
интернет до училищната общност и способстваше за духовното им обогатяване. В групите се 
отбелязваха различни събития с национално и културно значение – честване на годишнини, 
кампании за книгите и четенето, форуми за техника и култура. Практиката за онлайн споделя-
не на информация и знание се оказа изключително полезна за потребителите и продължава да 
се прилага. По време на онлайн обучението в ПГД „Елисавета Вазова“ се създаде виртуална 
библиотека като начин на сътрудничество, подпомагане и обмяна на информация в учебния 
процес. В нея са включени линкове към сайтове, статии и информационни онлайн събития, 
които са подходящи за учебния процес, интелектуалното и културно обогатяване на учениците 
от 8-и до 12-и клас.

Мястото на училищната библиотека като подкрепяща образователна среда е безспорно. 
Безспорно е и, че ефективното осъществяване на този процес зависи от нивото на сътрудни-
чество между библиотекаря и педагогическия екип. Партньорството между училищния биб-
лио текар и преподавателите в НПГПТО „М. В. Ломоносов“ разшири обхвата си по време на 
епидемиологичната обстановка, като се осъществиха дейности, свързани както с обучението, 
така и с извънкласните занимания. Сред най-успешните са проявите с клубовете по училищ-
на телевизия и фотография, с учителите по история на изкуството и културология, български 
език и литература, чуждоезиково обучение, специални предмети. Училищната библиотека се 
включи активно във виртуалното честване на патрона на гимназията Михаил Ломоносов, под-
готовка на телевизионните рубрики „Хаштакултура“ и „Българознание“, посветени на беле-
жити дати и годишнини. Създаде се виртуален фото албум „Библиотеката – място за знания и 
релакс“ и видео албум „Творим изкуство“.

Ползотворно сътрудничество се осъществи по отношение на развиване на дигиталните 
компетенции и уменията за презентиране. Учениците от гимназията бяха първите поканени 
гости на откриването на дигитална лаборатия за тинейджъри в Столична библиотека и при 
спазване на мерките за социална дистанция участваха в уъркшоп за 2D анимация. Една от за-
дачите на училищните библиотеки е да формират информационна и медийна грамотност. Пос-
тигането ѝ е успешно, когато се прилага практически. Пример в това отношение е участието 
на библиотекаря в часове по български език и литература, свързани с изучаване на различни 
стилове. Резултат от инициативата „Стратегии за търсене в интернет на научна информация 
и начини за нейното валидиране“ бяха множеството мултимедийни презентации на различни 
теми, създадени от учениците. 

В условията на дистанция изключително важни се оказаха и уменията за изграждане на 
дигитални ресурси. Елекронните книги „Словото на българските творци“, „Словото на българ-
ския народ“ и „Сътворено с българските букви“, уебографията за ползите от четенето и техни-
ките на запаметяване, буктрейлърите и видеопредставания на библиотечни колекции са част 
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от иновациите, въведени от училищната библиотека на НПГПТО, които ще бъдат прилагани и 
в бъдеще. Една от най-важните инициативи е създаването на плейлист „Училищната библио-
тека“ в YouTube канала „Младежка медия Ломоносов“, в който се публикуват видеоклипове, 
свързани с услугите, дейностите и събитията на библиотеката. Тя съдържа срещи с представи-
тели на различни области: литература, предприемачество, журналистика, киноизкуство, пред-
ставяния на книги, интервюта, популяризиране на библиотеката и др. 

Библиотеката на ПГД също използва дигиталното пространство не само за предоставяне 
на информация, но и за надграждане на знания и формиране на умения. Секцията към училищ-
ния сайт „Учим и творим“ отново създадена от библиотекаря по време на онлайн обучението е 
начин на съдействие, сътрудничество, подпомагане и обмяна на информация в учебния процес 
по време на COVID-19. Интересното тук е, че информацията представена като отделни гале-
рии, е насочена към определени интереси по специалности, които учениците изучават в гимна-
зията. Към всяка от тях има не само любопитна и разширяваща познанията им информация, но 
и презентации и литературни творби, създадени от тях самите – те обхващат голям спектър от 
знания по различни предмети, участия в конкурси, творчески състезания и задания за допъл-
нителна работа, свързана с учебния процес. Една от интересните инициативи, илюстрираща 
сътрудничеството между библиотекари и учителски екип, осъществено в партньорство със 
Столична библиотека, е турнир по Скрабъл, на който учениците забавлявайки се демонстрират 
нивото си на овладяване на английския език. 

Библиотекарят съдейства за включване на ученици от 131-о столично училище в програ-
мата на Софийския фестивал на науката, проведен онлайн. Те участваха в научните работилни-
ци „Математически фокуси“, „Ракети“, „Време за климат“ и „Загубената пчела“, научиха „Как 
разговарят компютрите“, гледаха научното шоу „Колкото повече, толкова повече“, посветено 
на пчелите и лекцията „Тайните на нощното небе“. Полезни са заниманията в клубовете по ин-
тереси „Читателски предизвикателства“ и „Бисерче вълшебно“, ръководени от библиотекаря, 
чрез които малките ученици са насърчавани да четат, да усвояват различни знания, да развиват 
граждански навици. В условията на дистанционно обучение тези занятия продължиха онлайн 
чрез платформата Microsoft Teams, като освен работата с клубовете, се проведоха часове и с 
други класове. В условията на пандемия разнообразихме методите за провеждане на часовете 
за занимания по интереси, като излязохме от класните стаи и ги провеждахме на открито във 
всеки възможен момент. Отбелязването в училищния двор на Деня на Земята, протекло с твор-
чески дейности и игри, се проведе с цел създаване на екологични навици. Урокът на открито 
„Как и защо се използва брайловата азбука?“ и запознаване с породите кучета, подходящи за 
водачи на незрящи хора, целеше да събуди чувства на емпатия и съпричастност чрез подходя-
щи игри.

Активизиране на четенето като полезно и приятно занимание е най-важната функия 
на училищните библиотеки и дейностите и инициативите, свързани с нея са многобройни – 
от индивидуални разговори с читателите до включване в национални кампании, от беседи 
с тематична насоченост до активности на читателски клубове, от промотиране на книги до 
литературни конкурси. Традиционно е включването в събития, инициирани от МОН, ББИА, 
Фондация „Детски книги“, регионалните библиотеки и други институции и организирането и 
провеждането на разнообразни мероприятия, свързани с литературата и културата. В условия-
та на пандемична обстановка те се осъществиха онлайн или при мерки, осигуряващи социална 
дистанция. Тук ще маркираме само част от тях. 

Учениците от НПГПТО „М. В. Ломоносов“ и 131-о СУ се включиха в международния 
флашмоб „Остави всичко и чети“; чрез дискусия, асинхронно, сравняваха класически бъл-
гарски произведения с филмови продукции, създадени по тях; наблюдаваха видео срещи с 
български писатели; създадоха буктрейлъри и електронни книги; отбелязаха Софийските дни 
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на четенето чрез инициативата „Открий поезията“; честваха виртуално 24 май. Учениците от 
ПГД „Елисавета Вазова“ обединиха и отпразнуваха Деня на Земята – 22 април и Деня на книга-
та и авторското право – 23 април в Американския център на Столична библиотека. Те показаха 
своя талант и иновация с изложба от лично изработени постери и мултимедийна видеопре-
зентация, посветени и на Деня на Земята, като творчески вплетоха любовта им към книгата с 
литературно четене и дискусия на откъси от любими книги, отбелязвайки Деня на книгата и 
авторското право. 

В 131-о СУ „Климент Тимирязев“ се проведоха редица инициативи, свързани с насърча-
ване на четенето. Интересно протекоха събитията в клуб „Бисерче вълшебно“, организирани 
от Фондация „Детски книги“, при които децата чрез платформата Майкрософт тиймс четат, 
слушат и обсъждат книги, приемат читателски и писателски предизвикателства да си направят 
селфи с любима книга, да напишат разказ, да цитират любим литературен герой и др. Запом-
нящи се бяха онлайн срещите с любими детски писатели, включването в инициативата „Из-
вестни българи четат на деца“ и честването на годишнини на художествени творци. Резултат 
от дейностите, посветени на четенето през април и на 24 май – Ден на българската просвета и 
култура и на славянската писменост, беше създаването на атрактивна виртуална книжка „Кни-
гите, които четем“, съдържаща снимки на ученици с любимити им книги и цитати от тях.

Стремежът на Националната секция на училищните библиотекари е да организира и 
провежда редица съвместни дейности, ориентирани към споделяне на професионален опит, 
информационни ресурси, съвместни събития. Стимулирането на творческите способности на 
учениците се осъществи чрез две онлайн прояви. Литературното предизвикателство „Нарису-
вай ми мечта!“ имаше за цел да провокира учениците да изразят своите желания, стремежи и 
мечти, „рисувайки“ ги с думи. Инициативата за създаване на художествена творба под надслов 
#ТворецВкъщи беше ориентирана към творческите способности на децата и младите хора във 
време на дистанционно обучение и общуване. Включиха се ученици от различни краища на 
България – София, Пловдив, Варна, Сандански, Ловеч, Тетевен и други градове, които споде-
лиха своите преживявания, нагласи и емоции, породени от социалната изолация чрез есета, 
приказки, разкази. Част от творбите бяха издадени в електронни сборници, обединени на жан-
ров принцип. Значима за общността на училищните библиотекари е фейсбук групата „Учи-
лищни библиотеки“, която в условията на наложена дистанция, се превърна в едно от малкото 
места за ползотворно професионално общуване. Без да неглижираме негативните последици 
от световната пандемична криза, искаме да отбележим, че в училищните библиотеки се поро-
диха разнообразни иновативни форми, които ще се утвърждават в бъдещата им практика.

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%BA%D1%8A%D1%89%D0%B8?source=note&epa=HASHTAG
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Библиотечните услуги в подкрепа на целите на общността 

Веселина Георгиева 

Според известния доклад „Нашето общо бъдеще“ от 1987 г. на Световната коми-
сия по околна среда и развитие към ООН устойчивото развитие е развитие, което отговаря на 
нуждите на сегашното поколение, без да слага ограничения на възможностите на следващите 
поколения да реализират своите потребности. Не трябва да ограничаваме устойчивото раз-
витие само до околната среда, трябва да го разглеждаме във всички други аспекти на живота, 
както към днешна дата, така и за в бъдеще. 

Устойчивото развитие и глобализацията са процеси, които обхващат икономическите, 
социалните, техническите, политическите и културните взаимоотношения между отделните 
държави, хора и организации. Това е глобалното разпространение на идеи, на елементи на 
културата, на капитали и на технологии без да се поставят граници. По този начин се формира 
така нареченото глобално съзнание, което се изразява в грижа за най-нуждаещите се.

В смисъла на устойчивото развитие терминът „култура“ може да се разгледа по два начи-
на, като т. нар. „високо изкуство“, което включва изобразително изкуство, балет, опера, класи-
ческа музика и това, което обхваща всички традиционни елементи на дадена културна полити-
ка, т.е. библиотеки, музеи, литература, кино, музика, архитектура. Използвайки втория начин 
на термина култура или културно наследство ни помага да бъдем по-близо до живота на хората 
от различните общества и най-вече по-близо до техните ценности.

Произход, памет, идентичност, дори мечти – това са ценностите, които ни карат да прие-
маме и споделяме различията помежду си, или с други думи казано, нашата култура определя 
визията ни за нас и за бъдещите поколения. Културата свързва настоящето с миналото и бъде-
щето. Културата е израз на това да бъдем творчески личности. Културният аспект на устойчи-
вото развитие свързва междукултурния диалог и културното разнообразие в международните, 
национални и местни политики за развитие.

Библиотечната общност предлага огромни приноси към устойчивото развитие. В послед-
но време все повече библиотеките засвидетелстват безупречни позиции за партньорства с раз-
лични институции за прилагането на национални планове и стратегии, които ще могат да бъдат 
в помощ на потребителите. Боравенето с различни видове информация стимулира качествено-
то образование, развитието на културата и земеделието, дори изкореняването на бедността и 
икономическото развитие. 

Достъпът до информация улеснява хората да вземат информирани решения, които могат 
да подобрят техния живот и това се отнася за обществата в целия свят. Библиотеките гаранти-
рат достъпа до информация – междусекторна тема, която подкрепя всички цели за устойчивото 
развитие.

В дигиталната ера да стигнеш до дадена информация не е просто форма на интернет 
връзка. Всички видове библиотеки – от училищните до академичните в световен мащаб дават 
гаранция, че уменията да търсиш информация, както и уменията да усвояваш същата могат да 
бъдат реализирани от всички. Инфраструктурата, предоставена от библиотеките за комуника-
ционни и информационни технологии, усъвършенства възможностите на хората да разгърнат 
своя капацитет на максимално ниво за използване и съхранение на информацията, за да бъде 
достъпна и за идните поколения.
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В съвременното общество на знанието библиотеките предоставят възможност за достъп 
до информация за всички. Друг е въпросът, че половината от населението на света няма дос-
тъп до онлайн информация. Достъпът до информация винаги отваря нови възможности. Гра-
мотността разгърната на всички платформи – дигитална, медийна, информационна, помага за 
преодоляване на различията и синхронизирането между граждански, бизнес и правителствени 
институции и информационните им нужди. Библиотеките са свързващото звено между гра-
мотността на всички нива и различните институции. Във все повече държави библиотеките са 
обявени за депозиториуми на ООН. Това доказва още веднъж изключителното значение и роля 
на библиотеките.

Има обаче и примери, които на пръв поглед изглежда, че са изпълнили всички условия на 
връзките между културното наследство и устойчивото развитие, но всъщност съвсем не е така. 
Това е примерът за построяването на огромен стадион в Чипровци. Градът не разполага с дос-
татъчно хотели и къщи за гости, за да поеме хората, които ще посетят различни мероприятия 
на този стадион. Не се влагат инвестиции в това място с вековни традиции в производството 
на килими или в училището за килимарство, които са част от културното наследство на нашата 
страна. Може да се каже, че построяването на стадиона от една страна е свързано с развитието 
на дадения регион, а от друга страна не подпомага културното наследство и устойчивото раз-
витие, т.е. трябва да бъдат обмислени спецификите на дадено място и според тях да се подпо-
магат нуждите, а не просто да се отчитат дейности.

Искам да ви представя библиотеката при Института за изследване на изкуствата на БАН. 
Това е специализирана научна библиотека, която е създадена с решение на Научния съвет на 
Института за изкуствознание през 2007 г. Обединява в два отдела библиотеките на Института 
за изкуствознание и на Института за музикознание, влезли в състава на Института по пробле-
ми на изкуството през 1988 г. Към 2015 г. общият фонд е 47 636 библиотечни единици. 

Композиторът Петко Стайнов създава отдел „Музикознание“ на библиотеката към Ин-
ститута за музика през 1948 г. Събрани са архиви и вещи, принадлежали на изтъкнати дейци, 
за да се даде начален фонд на библиотеката. След това тези архиви са обособени в архивни 
сбирки. Библиотечният фонд е изграден върху отделената колекция по музикален фолклор и 
теория на музиката от фонда на библиотеката за народонаука при БАН, съществувал до нача-
лото на 50-те години на XX век.

Има музикално-фолклорен архив, който съдържа теренни записи (аудио, видео и дешиф-
рации), архивни материали, вещи и музикални инструменти, а към библиотеката преминават 
само печатните документи. По-късно музикалните инструменти са пренасочени към музеи. В 
началото институтът се е занимавал с издирване, изследване и съхранение на български музи-
кален фолклор. На по-късен етап разширява изследванията и интересите към всички области 
на музиката.

Това включва музикална естетика, музикална философия, музикална педагогика, теория 
и история на музиката, музикална психология, етномузикология, музикално-сценични жанрове 
и произведения, органология, музикални жанрове и произведения. Към 2015 г. фондът наброя-
ва 24 921 библиотечни единици. Особеността на тази библиотека е сбирката от църковно-му-
зикални творби (издания с църковна музика на невмено нотно писмо) и българска музикална 
периодика.  

Фокусирам вниманието ви върху тази библиотека и нейния фонд в контекста на горе 
изложения смисъл на устойчиво развитие и нуждите на една специфична група потребители, 
а именно – музиканти и по-специално оперни изпълнители, изпълнители на църковна музика 
и хорови диригенти. Колекцията от печатни невми, която съдържа библиотеката „Музикозна-
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ние“ е особено ценен извор на разнообразни и не изпълнявани досега песнопения. Репозито-
риумът на библиотеката е достъпен чрез онлайн каталога.

Какво е невма? Защо възникват? Какви видове невми има?

Невми са нотните знаци, с които е била записвана едногласната християнска богослу-
жебна музика. Това е най-старото нотно писмо, възникнало в Древна Гърция. В европейската 
църковна музика през Средновековието се използват невмите. За да се запише православната 
едногласна музика и до днес се използва невменото писмо. През XVIII век се заражда съвре-
менният нотопис. 

С течение на времето за по-точното означаване на височината на нотите започнали да упо-
требяват линии – техният брой стигал до 18. Бенедиктинският монах Гвидо д’Арецо – виден 
музикален творец и педагог през Средновековието, усъвършенствал нотното означение, като 
въвел 4 нотни линии, които са еквивалент на днешното петолиние. Монахът слагал буквените 
знаци, които обозначават точната височина на записаните на тях звуци в началото на линиите. 
Тези знаци са прототипите на съвременните нотни ключове. Той въвежда и наименованията 
на нотите – ut, re, mi, fa, sol, la. Нотата „си“, която е съкращение от свети Йоан, е добавена ня-
колко века по-късно. Можем да приемем, че църковната музика е вид език и невмите – нотното 
писмо, е физическото изображение на този език.

Източно-църковната музика или византийската музика се нарича така, защото е създа-
дена във Византия и нейният разцвет е в рамките на Византийската империя. Нарича се още 
кукузелева, поствизантийска или новогръцка. В източното църковно пеене в Православната 
църква се използва само глас за разлика от западното пеене, в което са включени и музикални 
инструменти. Специфичното е, че се изпълнява на един глас или хор на един от гласовете. Ос-
новните периоди в развитието на църковната музика са три: на свети Йоан Дамаскин, на свети 
Йоан Кукузел и на Хрисант, Хурмузий Книгохранител и Григорий Протопсалт.

Първият период е на свети Йоан Дамаскин – богослов и песнописец, църковен компози-
тор. Роден е в Дамаск, Сирия, в знатен християнски род. Несправедливо наклеветен в държав-
на измяна, му отсичат дясната ръка, но с молитва към Пресвета Богородица той я прилепва и 
ръката зараства. Запазва за спомен кърпата, с която е превързана ръката му и я носи на главата 
си. Постъпва в манастира „Св. Сава Освещени“ и става монах в чин презвитер. Умира през 
790 г. Пише много канони, включително и ирмоса-песен Твоята победителна десница в сила 
се прослави..., който представлява възхвала на Богородица. 

Той подбира осем мелодии, които смята, че са най-подходящи. Негова е заслугата за 
църковното осмогласие или така наречения Октоих. Това е книга, която се използва в право-
славната богослужебна практика. Всеки глас или избраната църковна мелодия, се определя на 
вечерната служба в събота вечер и е в сила през цялата следваща седмица, когато доминират 
песнопенията на този глас.

Вторият период е на свети Йоан Кукузел – певец, композитор и реформатор на право-
славната музика. Българин по произход, роден през 1280 г. в Дирахия, днешен Дуръс, Албания. 
Наричан е „Ангелогласния“ поради необикновените си музикални заложби. Учи в Цариград, в 
училището към църквата „Св. Павел“ – тогава школа за църковни певци.

Той обновява византийската музика с български музикални елементи. Въвежда многогла-
сието и усъвършенства невменото нотно писмо. Негови ръкописи се съхраняват в библиотеки-
те в Цариград, Атина, Ватикана, Париж. „Полиелей на българката“ е една от най-известните му 
композиции, написана в следствие на огромната тъга към родината и майка му.

Третият период е на последната реформа от 1814 г., когато се налага новият метод на 
Хрисант, Хурмузий Книгохранител и Григорий Протопсалт (първи певец). Хрисант произхож-
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да от Мадит и е учител по теория на музиката. Освен гръцки език той ползва и латински, френ-
ски, турски и арабски. Ученик е на протопсалта Петър Византиец. Той е превъзходен музикант 
и владее както европейската, така и арабско-персийската музика. В своята система Хрисант 
дава следните наименования на нотите: па, ву, га, ди, ке, зо, ни. Най-известните му творби са 
„Въведение към голямата теория на музиката“ от 1821 г., издадена в Париж и „Голямата теория 
на музиката“ от 1832 г., издадена в Триест.

В по-старата история на музиката невмите са най-широко разпространени в сравнение 
с това на останалите нотации. Невмите се срещат в цяла Европа, както и в Палестина, Ливан, 
Сирия, Кавказ, Армения и Грузия.

В края на XIX век след Освобождението в България са започнали първите преводи на 
едногласна църковна музика от невми на съвременно петолинейно писмо. Те са дело на компо-
зитора Петър Динев.

Освен в библиотеката на Института по изкуствата към БАН колекции от невми, сбирки от 
музикални ръкописи с песнопения има и в репозиториумите на българските манастирски биб-
лиотеки, почти във всички български храмове, в библиотеката на Богословския факултет при 
СУ „Св. Климент Охридски“. В библиотеката на Софийската духовна семинария „Св. Йоан 
Рилски“ се съхранява ценен фонд от невми, събиран и обогатяван вече повече от столетие.

Библиотеките са неизчерпаем източник на знания и бази данни, които ние библиотекари-
те се стремим всеки ден да разкриваме в по-голяма пълнота. И все повече да удовлетворяваме 
нуждите на потребителите и работата в партньорство с различните институции, което от своя 
страна прави възможно устойчивото развитие.

Използвана литература 
1. Славянски музикални ръкописи в Рилския манастир / Асен Атанасов и др. София : Изток – Запад, 2012.
2. Библиотеки в трансформация: проблеми, предизвикателства, нови възможности: Сборник с доклади от ХXIV 

Национална конференция на ББИА, София, 5 – 6 юни 2014 г. София : Бълг. библиотечно-информ. асоц., 2014.
3. Георгиев, Светослав. Правен режим на културното наследство в Република България. София : Агато, 2008.
4. Динев, Петър, Обширен възкресник с полиелеи, величания, катавасии и подобни: Ч. 2. София, 1949.
5. Казанджиева, Радка и др. Библиотека при Института за изследване на изкуствата на БАН / Райна Михайло-

ва. София : Информационен бюлетин. Централна библиотека на БАН, бр. 9, 2016.
6. Крачева, Лилия. Музиката през вековете – творци и творби: Ч. 1. София : Марс, 2006.
7. Куюмджиев, Ю. Кое е истинското българско църковно пеене?. Пловдив : Коала Прес, 2011.
8. Куюмджиева, Светлана. 2000 години християнство. Ранновъзрожденска българска музика – паметници и пев-

чески репертоар. Йоасаф Рилски. София : АИ „Проф. Марин Дринов“, 2003.
9. Насоки на ИФЛА за обществената библиотека (нова редакция). София : Българска библиотечно-информа-

ционна асоциация, 2011.



 44

Дигиталните библиотечни ресурси и услуги – необходимост  
в новото нормално 

Светлана Хаджиева 

През последните две години библиотеките са изправени пред редица предизвика-
телства, вследствие на пандемията от COVID-19. Наложените ограничителни мерки и невъз-
можността част от традиционните библиотечни услуги да се осъществяват на място, наложи 
обслужването да се извършва в онлайн среда. Благодарение на натрупани дигитални ресурси 
и електронни библиотечни услуги Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян не 
прекъсна връзка със своите потребители, обслужването продължи и по време на извънредното 
положение. За осъществяване на много от библиотечните услуги отчитаме колко е важно биб-
лиотеките да имат съвременна технологична инфраструктура, за да отговорят на очакванията 
и търсенията на своите потребители.

През 2020 г. многократно нарасна броят на дистанционно извършените справки за потре-
бителите в регионалната библиотека. Отчитаме и двоен ръст в броя на сканираните материали 
и дистанционно обслужени потребители. 

Дигитална библиотека „Паметта на Родопа планина“1 
Това е най-богатата дигитална колекция на Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – 

Смолян. На едно виртуално място е събрано богатото писмено наследство на Средните Родо-
пи до 1944 г. на ХХ век, съхранено в библиотеката. Чрез средствата на новите технологии се 
представят в глобалното пространство пълното съдържание на различни печатни документи – 
вестници, списания и книги. 

До настоящия момент са достъпни 6 заглавия на списания с общ обем 511 броя и диги-
тализирани 5850 страници. Сред тях е най-старото издание – „Славиеви гори“ от 1894 г., както 
и сп. „Родопски напредък“, излизало в периода 1903 – 1912, чиито броеве са 165 и общ брой 
дигитализирани страници – 2381. Друго емблематично за Родопите списание е сп. „Родопа“ с 
най-дълга продължителност (1922 – 1947) и общ обем 247 броя с 2084 страници. 

Общият брой дигитализирани вестници е 7 с обем от 2130 страници. Най-старото изда-
ние е „Пашмаклийски окръжен вестник“ (1924 – 1933). Общият брой, който притежава библио-
теката е 130 с обем от 644 страници. От в. „Красногор“ (1931 – 1944) има 200 броя с обем от 
812 страници. 

В Дигиталната библиотека са представени 35 книги с обем от 3527 страници на авторите 
Стою Шишков, Николай Вранчев, Васил Дечев и други родопски книжовници. Колекцията в 
дигиталната библиотека се допълва всяка година. 

Благодарение на този дигитален ресурс, изследователи, краведи, студенти и други потре-
бители, които най-често ползват тези издания, имат възможност да работят в дигитална среда.

1 Регионалнa библиотека Николай Вранчев гр. Смолян: Дигитална библиотека [онлайн]. Достъпно от: 
https://librarysm.com/digital.html
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Електронна библиотека „Творците на Родопа“2 
Електронната библиотека представя родопски творци чрез биобиблиографски справки, 

видео-интервюта с тях или кратък филм за тях, тяхно произведение, както в текстови формат, 
така и в аудио файл, който прави библиотеката подходяща и за хора със зрителни увреждания. 
До момента в електронната библиотека са представени шестима автори, като за един от тях 
подготовката и реализацията беше с помощта и участието на ученици от местна гимназия. 

Тези дигитални ресурси се ползват от учители в подпомагане на учебния процес когато 
обучението се провежда в дигитална среда. 

Електронен справочник Смолян3 
В следствие на извънредното положение, в което се наложи ограничен достъп до зали-

те на библиотеките, библиотечните специалисти актуализираха поддържания от регионалната 
библиотека електронен справочник Смолян. В него се съдържа актуална информация и връзки 
към различни обществени институции в града – образователни, здравни, културни, социални, 
административни и др. Това е ценен източник на информация, имайки в предвид разностран-
ните запитвания, които получаваме ежедневно в нашата практика. 

Видеоканал на библиотеката4 
Благодарение на него за втора поредна година реализираме виртуално инициативи като 

Маратон на четенето и „Смолян чете“. Предизвикахме нашите читатели да изберат любимо 
произведение и да се запишат докато четат откъс от него, който ни споделиха. За последните 
две години се увеличи значително дигиталното съдържание във видеоканала на библиотеката 
с видеозаписи и интервюта с писатели и читатели, както и видеоревюта на книги. Включват 
се ученици, студенти, актьори, представители на общинска и областна администрация, местни 
писатели и др. 

Страница Краезнание5 
В страницата, посветена на краезнанието читателите могат да открият календар Местни 

дати и събития, както и информация за: забележителности на Смолянския край, личности на 
Средните Родопи – представяне и чрез презентации, презентации за годишнини на издания и 
институции, нови заглавия, получавани в отдела. 

Страница Детски отдел6 
Страницата на Детския отдел е насочена към малките читатели. В нея е публикувана 

актуална информация за предстоящи събития и конкурси, за детския периодичен печат, който 
библиотеката получава, електронния бюлетин „Децата и библиотеката“, детско творчество и 

2 Регионалнa библиотека Николай Вранчев гр. Смолян: Електронна библиотека „Творците на Родопа“ 
[онлайн]. Достъпно от: http://librarysm.com/avtori.html

3 Електронен справочник Смолян [онлайн]. Достъпно от: http://infosm.weebly.com/
4 YouTube: Регионална библиотека Смолян [онлайн]. Достъпно от: https://www.youtube.com/channel/

UCKwVaIXZ8igI3x5-b5Ta3Ag
5 Регионалнa библиотека Николай Вранчев гр. Смолян: Краезнание [онлайн]. Достъпно от: http://www.

kraeznanie.librarysm.com/
6 Регионалнa библиотека Николай Вранчев гр. Смолян: Детски отдел [онлайн]. Достъпно от: http://www.

deckiotdel.librarysm.com/

http://librarysm.com/avtori.html
http://infosm.weebly.com/
https://www.youtube.com/channel/UCKwVaIXZ8igI3x5-b5Ta3Ag
https://www.youtube.com/channel/UCKwVaIXZ8igI3x5-b5Ta3Ag
http://www.kraeznanie.librarysm.com/
http://www.kraeznanie.librarysm.com/
http://www.deckiotdel.librarysm.com/
http://www.deckiotdel.librarysm.com/
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любопитна информация, свързана с книгите, четенето и др. Това съдържание се оказа ценен 
ресурс в дните на социална изолация и средство за комуникация между нас и малките ни чи-
татели. 

Фейсбук страница на библиотеката7 
В периода на извънредното положение регионалната библиотека стартира във Фейсбук 

страницата си нова инициатива – Онлайн разходка „Стъпка по стъпка из литературния свят 
на Родопите“ чрез Дигитална библиотека „Паметта на Родопа планина“ и Електронната биб-
лиотека „Творците на Родопа“. Започнахме с представянето на Николай Вранчев – патрон на 
библиотеката и продължихме със Стою Шишков – писател, фолклорист и етнограф. 

Виртуална справочна служба8 
Виртуалната справочна служба е онлайн услуга, която изигра голяма роля и продължава 

да се ползва много често от нашите потребители. Чрез нея читателите могат да заявят пис-
мена библиографска справка, текуща тематична справка и да получат сканиран библиотечен 
материал на посочен от тях имейл. В периода на извънредното положение обявихме безплатно 
поръчване на до 10 броя дигитални копия. И тук най-активни бяха учителите и студентите, на 
които оказвахме помощ в издирване и предоставяне на различно образователно съдържание, 
свързано с учебния процес. 

С помощта на библиотечните специалисти читателите използват все по-често електрон-
ния каталог на библиотеката. По този начин много от потребителите пристигат с готов списък 
от избрани предварително заглавия. По време на извънредното положение това беше улесне-
ние за читателите, които изпращаха готовия списък и получаваха книгите веднага.

Освен всички предимства, не мога да не спомена и трудностите, които срещнахме в този 
период. Напоследък все по-често се говори за необходимостта от придобиване на дигитални 
умения сред библиотечните служители. Да, това е съществена необходимост. Но паралелно с 
това е необходимо да се справим и с други предизвикателства, които все по-често се оказват 
пречка за въвеждане на иновативни методи на обслужване и нови електронни услуги. От една 
страна това е остарялата технологична инфраструктура, с която се сблъскваме всеки ден, от 
друга страна – остарялата материална база. Въпроси, които не търпят отлагане във времето, а 
търсене на решение в близко бъдеще. 

7 Facebook: Регионалнa библиотека Николай Вранчев Смолян [онлайн]. Достъпно от: https://www.facebook.
com/rbsmoljan/

8 Регионалнa библиотека Николай Вранчев гр. Смолян: Виртуална справочна служба [онлайн]. Достъпно 
от: http://librarysm.com/sluzba.htm

https://www.facebook.com/rbsmoljan/
https://www.facebook.com/rbsmoljan/
http://librarysm.com/sluzba.htm
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БИБЛИОТЕКАТА – ПРОСТРАНСТВО ЗА ТВОРЧЕСТВО, 
СИГУРНОСТ И ДОВЕРИЕ 

От управление на библиотечни колекции към управление на 
информационни ресурси 

Светомира Вачева 

Докладът представя работата на Регионална библиотека „П. Павлович“ – Силистра 
по изменението на състава, големината и структурата на библиотечните фондове на регионал-
ната библиотека и на читалищните библиотеки в областта в съответствие с потребностите на 
техните ползватели. Представена е методиката на преразглеждане на обема на книжния фонд, 
почиваща на анализ на книгозаеманията и отказите, както и използването на онлайн ресурси 
в малки обществени библиотеки и прилагането на нови решения при реорганизиране на прос-
транствата за свободен достъп. 

Както всички знаем, основното определение за библиотека е ... всяка организирана ко-
лекция от печатни книги и периодични издания или други графични и аудиовизуални материа-
ли, както и обслужващ персонал, който подпомага читателите при използването на тези 
документи за целите на тяхната информираност, научни изследвания, образование или раз-
влечение.1 В тази дефиниция са залегнали базисните функции на една библиотека – да събира, 
да съхранява, да организира (да обработва) и да предоставя за ползване различни видове до-
кументи. Международните стандарти определят библиотеката като организация, чиито главни 
цели са да изгражда и поддържа фонд от библиотечни документи и да улеснява ползването на 
информационни ресурси. Това поставя в основата на добрата библиотека доброто управление 
на библиотечните колекции. 

Според формулировката на проф. Столяров управлението на библиотечния фонд е по-
стоянно, целесъобразно подреждане, изменение на състава, големината и структурата му, 
неговото постоянно привеждане в съответствие със задачите на библиотеката и информа-
ционните потребности на нейните ползватели.2 Определящо за качеството на библиотечните 
колекции е степента на съответствието им с политиката на комплектуване на библиотеката и 
количеството на ползваните от читателите документи. За целта е абсолютно задължително 
управлението на библиотечните фондове да се планира, прогнозира, отчита и анализира, като 
от решаващо значение за правилните изводи от анализа са статистиката на книгозаеманията и 
отказите.

Както при всички библиотеки в страната, и фондът на Регионална библиотека „Парте-
ний Павлович“ – Силистра се състои предимно от книги и периодични издания. През 2009 г. 
е достигнат ръст от 304 332 библиотечни документа, като средно годишно фондът нараства с 
2694 документа. След 2002 г. започва обособяването на фонд от електронни документи, пред-
почитани към онзи момент от потребителите на библиотеката. 

1 Столяров, Ю. Н. Управление библиотечным фондом. Орел: ООН Горизонт, 2015, с. 47.
2 Пак там, с. 72.
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В същото време драстично намалява броят на регистрираните потребители за същия пе-
риод – от 4648 през 1995 г. на 2323 през 2009 г., а броят на заетите библиотечни материали 
намалява от 119 911 за 1995 г. на 58 806 за 2009 г.

През 2010 г. беше направен анализ на книгозаеманията в различните отдели на библиоте-
ката, ценността и екземплярността на наличните библиотечни материали и демографски ана-
лиз на потребителите, като, за да могат да се изведат тенденции и да бъде направен по-пълен 
и качествен анализ, бяха прегледани данните за 15 години назад. През следващите пет години 
бяха проиграни различни сценарии и разработени няколко плана за пренареждане и прочиства-
не на библиотечните фондове и в следствие на това се наложиха няколко извода.

На първо място, около 1/3 от библиотечния фонд не е ползван от читателите повече от 
15 години и това са основно заглавия, налични в най-посещаваните заемни служби – Книго-
заемане за възрастни и Детски отдел. И като се има предвид, че основната цел на Регионална 
библиотека „Партений Павлович“ – Силистра е да се развива като водещ за региона модерен 
културно-образователен информационен институт, като все по-пълно, качествено и бързо от-
говаря на библиотечните, библиографски и информационни потребности на ползвателите си, 
стана ясно, че това са излишни материали, заемащи близо 20% от фондохранилищата на биб-
лиотеката. Благодарение на автоматизираната библиотечна система беше възможно да опреде-
лим кои точно документи не са използвани нито веднъж за периода 2000 – 2010. 

Над 90% от неизползваните документи бяха с морално остаряло съдържание и в голяма 
екземплярност, което ни доведе до втория извод, а именно – необходимостта от поддържането 
на възможно най-актуална и коректна информация, което от своя страна промени политиката на 
комплектуване на библиотечните фондове. Постепенно средствата, предвидени за комплекту-
ване на бързо променяща се и остаряваща понякога с месеци, а не с години специализирана 
литература (най-вече правна и техническа), бяха пренасочени към абонамент за съответстващи 
на тематиката бази данни. 

Третият извод, до който се стигна при анализа на ползванията на библиотечните доку-
менти, изведе една тенденция, която става все по-актуална и до момента – ползването на раз-
влекателна литература е нараснало от 35% от общия брой заети документи през 1995 г., до 
69% през 2020 г., а посещенията за ползване на място за същия период са се утроили. Т.е. 
потребителите на библиотеката я считат все повече за пространство, предназначено за четене, 
изследване, преглеждане на материали или слушане за удоволствие.

За разлика от много други регионални библиотеки, силистренската разполага с много 
ограничено пространство. Над 70% от библиотечните фондове не са достъпни за потребите-
лите в залите за свободен достъп и въпреки това всеки потребител с талия над 90 см трябваше 
да се обслужва като на гише поради физическата невъзможност да се разходи между стелажи-
те. Опцията за изнасяне на документи в книгохранилищата престана да е актуална още през 
2010 г., когато те се оказаха препълнени. Затова се стигна до нелекото решение за прочистване 
и редуциране на библиотечните фондове. Процесът започна в изнесените книгохранилища, от 
които бяха отчислени над 45 000 тома многоекземплярна и морално остаряла литература. Това 
позволи от залите за свободен достъп в библиотеката към книгохранилищата да се изнесат 
около 60 000 библиотечни документи, издадени до 1980 г. 

В резултат на намаляването на обема на фонда беше намален и броят стелажи във всяка 
зала за свободен достъп, а фактът, че изданията са на не повече от 20 – 30 години дава на чи-
тателя усещането, че всички книги в неговата библиотека са нови и актуални. Залите вече са 
наистина за свободен достъп, без значение от габаритите на ползвателите, а в Детския отдел 
близо половината зала е освободена за занимания на малките читатели. Поради ограничения-
та, наложени от Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореж-
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дането с документи от библиотечния фонд, прочистването и отчисленията продължиха близо 
5 години, а в резултат силистренската библиотека „олекна“ от 304 332 библиотечни единици 
(около 213 тона) на 235 839 библиотечни единици (около 165 тона) или с 48 000 кг.

Следващият етап от олекотяването на библиотечните колекции е дигитализацията на 
голяма част от документите на библиотеката. Началото е поставено с Дигитална библиоте-
ка Е-Силистра, която съдържа копия на съхраняваните и в други библиотеки, архиви и му-
зеи в България и Румъния вестници и списания, издадени в Силистренския край в периода 
1885 –1940, а предстои дигитализацията и на останалите заглавия от местния периодичен пе-
чат. Библиотеката вече разполага с над 60 дигитални копия с уредени авторски права на книги 
от краеведския си архив, които ще са в основата на изграждането на дигитални библиотечни 
фондове и ползването на досега недостъпни материали. 

Не трябва да забравяме и вездесъщия интернет, в който се търси много повече инфор-
мация, отколкото в обществените библиотеки у нас. Разбира се, дори по най-ниските библио-
течни стандарти онова, което се намира в мрежата, е неорганизирано и в по-голямата си част, 
трудно откриваемо. Записаното знание и информация в некомерсиални, т. е. безплатни бази 
данни в цифров формат, е около 10% от съществуващото в книжна форма, което ни освобожда-
ва от изискването за закупуването му и трупането на още хартия, изискваща още място. Така че 
управлението на библиотечните колекции постепенно преминава в управление на неизчерпае-
ми информационни ресурси, и то вече не е в ръцете само на няколко специалисти от отделите 
Комплектуване и каталогизация, а е отговорност на всеки, работещ в библиотека не просто 
библиотекар, а висококвалифициран „търсач на знание“.

Освен регионалната, област Силистра има още 76 обществени библиотеки, чиято задача 
е да съхраняват, разкриват и разпространяват богатствата на българската книжовност и светов-
ната мисъл и култура. В периода 2015 – 2020 беше направен подобен анализ и на ползването 
на библиотечните колекции в читалищните библиотеки. Оказа се, че в малките библиотеки, 
чиито фондове се обновяват и попълват много по-малко от тези на регионалната, се ползват 
под 20% от библиотечните документи. В същото време в тях се съхраняват множество физиче-
ски изхабени библиотечни единици, които придават неугледен вид на залите, а и заемат ценно 
пространство, което би могло да се използва от потребителите. Заместването на купища стари 
книги и масивни стелажи с пространство, в което хората да се събират с други хора на място, 
което въплъщава четенето, културата и знанието, е определящо за малките населени места, 
където читалището, респективно неговата библиотека, е единственият достъпен за всички об-
ществен център.

Затова и през тази година бяха проведени четири обучителни практикума, чиято задача, 
освен повишаване на квалификацията на читалищните библиотекари, беше и олекотяване на 
фондовете на четири библиотеки, а видимият резултат е обособяването на детски кът в биб-
лиотеката в с. Смилец и освобождаването на 1/3 от пространството като място за свободни 
занимания в с. Малък Преславец. 

В заключение бих искала да кажа, че всичко, свързано с трансформирането на библиотеч-
ните пространства чрез олекотяване на библиотечните колекции, е предизвикано от промяната 
на обществената библиотека от институция, фокусирана върху събирането и съхраняването на 
информация, към ориентирана към хората структура, която трябва да е център на свързаната 
с нея общност. С риск да прозвучи светотатствено, нека обърнем поглед не към книгата, а към 
читателя, за да успеем да съхраним духовността, културата, а защо не и грамотността на една 
обсебена от високите технологии нация.
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Модернизирането на библиотечната инфраструктура в подкрепа 
на конкурентоспособността на библиотеките като културни 
институции 

Из практиката на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ – 
Шумен 

Росица Добрева 

Съвременната библиотека е обществен център, който гражданите посещават не 
само за да усвоят нови знания и технологии, но и за да се забавляват и общуват. През послед-
ните години в България често се цитират данни, които сочат, че все по-малко хора посещават 
библиотеките. Практиката пак от последните години показва, че автентичната култура на че-
тене върви ръка за ръка с удобствата на модерното технологично време. Днешните читатели 
имат много по-високи изисквания и определено търсят комфорта и уюта на дома при престоя 
си в библиотеката. Така че за превръщането на една библиотека в притегателно място важна 
роля имат и интериорът, обзавеждането, осигурените битови удобства за работещите в нея и 
за посетителите.

Една от причините за отлива на потребители е, че обществените места за четене не са 
обновявани с десетилетия и вече не са така привлекателни. За времето си интериорите на бъл-
гарските библиотеки са били изключително атрактивни и в уредбата им са вложени немалко 
усилия, но за съжаление, днес, в масовия случай, те са далеч от вкуса и очакванията на библио-
течните потребители. 

Шуменската народна библиотека е основана със заповед №3029 от 31 юли 1922 г. на 
министъра на народното просвещение Стоян Омарчевски. Библиотеката е учредена като чет-
върта депозитна в страната след библиотеките в София и Пловдив и заедно с библиотеката във 
Велико Търново.

Сградата, която днес обитава Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, е строена 
близо петнадесет години, като отваря врати за своите посетители на 24 май 1980 г. Разполо-
жена в централния градски парк, в близост до най-важните общински институции, тя е проек-
тирана и изпълнена във впечатляващ общ архитектурен ансамбъл с историческия музей на 
града. Впечатляваща е и функционалността на сградата, проектирана специално за библиоте-
ка – шестте книгохранилища заемат централно място в компактното ѝ квадратно тяло и разпо-
ложени едно над друго, образуват вътрешно ядро, което пресича зданието по вертикала и така 
осигурява пряка връзка на всички читални с депото за книги. Доброто осветление на местата 
за четене е осигурено посредством еркерно излизащи прозорци, които по замисъл обогатяват 
интериора на залите. Външната облицовка на библиотечната сграда е атрактивно съчетание от 
червени керамични тухли и врачански камък. Мебелите в библиотеката също са изработени по 
специални проекти съобразно спецификата на библиотечните дейности. С красотата на своя 
екстериор и интериор, както и с предоставените удобства при своето откриване и след това, 
шуменската библиотека буди възхищение и една от целите на библиотечния екип днес е, осъв-
ре менявайки библиотечните пространства, да съхрани това отношение. 

През последните десет години подобренията в интериора и функционалността на библио-
течните помещения е сред приоритетите на екипа на шуменската библиотека. Сто тридесет и 
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четирите прозорци и външните врати на сградата вече са с нова дограма, в основните работни 
помещения са монтирани окачени тавани, съществуващите осветителни тела са подменени с 
енергоспестяващи и това са едни от най-важните мерки по осигуряването на енергийна ефек-
тивност в сградата. Изцяло възстановено е парковото осветление пред сградата.

За комфорта на библиотечните потребители и служители читалните зали, арт простран-
ствата и немалко служебни помещения в сградата са климатизирани. Климатична и вентила-
ционна инсталация осигурява поддържането на оптимален температурно-влажностен режим и 
в библиотечните книгохранилища. В читалните зали и залите за заемане на литература за дома 
са обособени и нетрадиционни места за четене, модерно обзаведени с мека мебел, осигуря-
ваща комфорт и удобство. В съответствие с наложените противоепидемични мерки и с оглед 
спокойствието и на читателите, и на служителите, работните станции в обслужващите сектори 
са обезопасени с елегантни, вписващи се в интериора плексигласови прегради. С оглед на оси-
гуряването на по-здравословна среда старото мокетно подово покрие в сградата е подменено с 
лесни за поддържане съвременни подови настилки.

Сред последните иновации в библиотеката е обособяването и оборудването на Център за 
младежки дейности и инициативи – модерно обзаведено, уютно пространство за клубни зани-
мания и неформални срещи на младите хора в свободното време, срещи за разговор и обмен на 
идеи, за изкуство, забавления и хоби занимания, а също за наука и работа по проекти. 

Обновен е и Детският отдел, превърнат с пъстрите си стелажи и мебели, с така привле-
кателните за децата пуфове, с красиво изрисуваните си стени в цветно пространство за детско 
четене и творчество. Сред атракциите за малките ни читатели е и монтираният соленоводен 
аквариум, заселен с екзотични морски обитатели и наподобяващ автентичния подводен свят, 
а за нас повод за гордост е фактът, че шуменската библиотека е първата в града и страната с 
обществен морски аквариум. 

Сред последните иновации са реновирането на изложбената зала, превърната в модерно 
арт пространство за представяне на изкуство, оборудвано с професионална окачваща система 
и галерийно осветление с дистанционно управление; монтирането на Библиомат, чрез който 
читателите вече имат възможността да заемат книги за дома и да ги връщат в удобен за тях мо-
мент, несъобразен с работното време на институцията; разкриването на компютърен терминал 
с достъп до интерактивна туристическа карта, представяща културно-историческо наследство 
в Шуменския край, което е с национална и местна значимост, но е слабо популярно и остава 
встрани от активния туристически интерес и др.

Много от промените в библиотечните пространства през годините са резултат от поли-
тиката на особена грижа и внимание към хората със специфични потребности, от приоритета 
библиотеката да е разпознаваема и като социално отговорна институция, а основополагащ в 
дейността ѝ принцип да е принципът на общодостъпността. Работейки в тази посока, шу-
менската библиотека защити няколко проекта към Агенцията за хората с увреждания, с чиято 
подкрепа е изградена подемна платформа, свързваща двата етажа на библиотечната сграда; 
при входовете на библиотеката са осигурени парапети и рампи за инвалиди и майки с колич-
ки – стационарна и мобилна рампа; обособени са сервизни помещения за инвалиди; осигуре-
но е интуитивно високотехнологично устройство за изкуствено зрение, с което библиотеката 
предоставя на читателите си с пълно или частично зрително увреждане пълен достъп до до-
кументалното си богатство. Друг повод за гордост за библиотечния екип е, че шуменската 
библиотека е първата обществена библиотека в България, която притежава устройството за 
изкуствено зрение.
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За комфорта на посетителите и служителите на шуменската библиотека са осигурени 
диспенсъри за вода, вендинг и кафе автомати. Обзаведена е стая за почивка, в процес на из-
граждане е фитнес център.

Всичко посочено дотук е резултат от политиката, свързана с осигуряването на модерна 
библиотечна инфраструктура, която да е в унисон с динамиката на новото време и с очаква-
нията и потребностите на съвременния човек. Вярваме, че модернизирането на библиотечните 
пространства е фактор, подкрепящ конкурентоспособността на библиотеките като културни 
институции.
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Училищната библиотека – предизвикателства и решения 

Антоанета Йорданова 

Най-лесният начин да се убедим, че отглеждаме образовани деца, е да 
ги научим да четат, да им покажем, че четенето носи удоволствие. 
         Нийл Геймън 

Училищната библиотека в XXI век е активна, динамична, променяща се. Съгласно Ма-
нифеста на ЮНЕСКО и ИФЛА училищната библиотека е неразделна част от образователния 
процес и стои в основата на всяка дългосрочна стратегия за грамотност и образование… 

Важен партньор в образователния процес, училищната библиотека е включена в стра-
тегии и проекти на МОН: „Националната стратегия за насърчаване на грамотността 2014 – 
2020“, „Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република 
България (2021 – 2030), „Стратегия за възпитателната работа в образователните институции 
2019 – 2030 г.“; Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, мо-
дул „Библиотеките като образователна среда“. Фактът, че 727 училища са подали документи 
за кандидатстване в първото издание на модула, е показателен за необходимостта той да 
продължи да изпълнява целта си – създаване/обогатяване на библиотечния фонд на училищ-
ната библиотека, провеждане на инициативи в училищните библиотеки/“кътове за четене“, 
провеждане на съвместни инициативи с обществени библиотеки, като всичко това води до 
създаване на интерес и любов към книгата, формиране на навици за четене и умения за учене 
през целия живот, формиране на отношение към културата като цяло.1

Предизвикателствата пред училищните библиотеки могат да се разделят в три големи 
групи: 1. Промените в образователната система; 2. Новото поколение ученици и 3. COVID-19.

Предизвикателство 1. Образователната система 

Предизвикателството пред образованието е да се развиват у учениците знания, умения 
и нагласи, необходими за реализацията им в динамичния XXI век. Ако искаме сегашните и 
бъдещите ученици да се справят уверено с най-големите предизвикателства в света, е необ-
ходима промяна в начина на преподаване и усвояване на знанията и уменията при формиране 
на ценности и нагласи. За целта се налага преход от преподаване, запаметяване и възпроиз-
веждане на информация към използване на интерактивни методи, активно взаимодействие 
между участниците в образователния процес, персонализация на учебното съдържание и 
ориентация към резултати.2 

1 Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ [онлайн]. Достъпно от: https://
ruo-montana.bg/wp-content/uploads/2021/04/NP3_savrObr_sreda_100321.pdf

2 Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030) 
[онлайн]. Достъпно от: https://www.navet.government.bg/bg/media/strategicheska-ramka_obrobuuchene_110321-1.
pdf

https://www.navet.government.bg/bg/media/strategicheska-ramka_obrobuuchene_110321-1.pdf
https://www.navet.government.bg/bg/media/strategicheska-ramka_obrobuuchene_110321-1.pdf
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Предизвикателство 2. Учениците 
В момента в училище има две поколения ученици – Поколението Z (1995 – 2010) и По-

колението Алфа (родени след 2010 г.) Подходът към всяка една група е различен. За тях е ха-
рактерно, че:

 са компетентни потребители на технологиите по рождение;
 най-популярни за тях са мобилните телефони;
 литературните форми на комуникация не могат да съществуват самостоятелно;
 комуникацията с тях изисква ангажиране на различни познавателни канали;
 използват YouTube, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, Instagram, онлайн чат, live streaming на 

съдържание;
 обичат Facebook, Snapchat, Secret, Wisper (микросоциални мрежи);
 питат Google, търсят в Wikipedia;
 активно създават електронно съдържание: блогове, постове/статуси във Facebook, не-

прекъснато „like“.3

Предизвикателство 3. COVID-19 
От март 2020 г. библиотеките работят в извънредни условия и в специален режим. На-

ложиха се редица мерки с цел ограничаване на заразата с коронавирус. Присъственото обу-
чение се трансформира в обучение от разстояние. Училищата разработиха правила за работа 
в условията на извънредна епидемична обстановка. Учениците могат да ползват училищната 
библиотека в определен времеви интервал от деня. Свободният достъп до книгите е ограничен. 
Върнатите книги се карантинират за определен срок. В началото на обучението от разстояние 
учителите от училището използваха групи във Facebook и в Messenger. По късно Министер-
ството на образованието и науката създаде електронни класни стаи с помощта на платформата 
Microsoft Teams. Цялата 2020/2021 учебна година премина в смесен режим на обучение – при-
съствено и обучение в електронна среда от разстояние. 

Ученикът е в центъра на образователния процес. В училище той трябва да овладее клю-
чови компетентности: 1. Общуване на роден език; 2. Общуване на чужди езици; 3. Матема-
тическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите; 4. 
Дигитална компетентност; 5. Умения за учене; 6. Обществени и граждански компетентности; 
7. Инициативност и предприемачество; 8. Културна осъзнатост и творчески изяви. Както и 
меки умения (емоционална интелигентност, лидерство, комуникация, умения за взимане на 
решения, управление на времето, креативност, презентиране, умения за работа в екип и др.)

Решения 
 Проучване на читателските интереси и любимите занимания на учениците. 
 Попълване на фонда на училищната библиотека с произведения, включени в новите 

учебни програми по литература, и книги, пожелани от учениците (в рамките на огра-
ничения бюджет на библиотеката).

 Включване в национални инициативи за насърчаване на четенето – „Маратон на чете-
нето“, „Походът на книгите“, националната награда „Бисерче вълшебно“ и др.

 Създаване на читателски клуб в училищната библиотека с програма за учебната годи-
на. 

3 Георгиева, Наталия. Презентация от курса „Библиотеките и поколението Z – предизвикателства и 
възможности“ на Центъра за продължаващо образование на библиотекари на ББИА. 
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Седма година в училищната библиотека на ОУ „Л. Каравелов“ – Попово съществува чи-
тателски клуб. През годините са работили клубовете „Читатели – откриватели“, „Откривате-
ли“, „Другари на книгата“, „Мечтатели“. За всяка учебна година се изготвя програма за работа 
на клуба с различни дейности. Интересът към читателския клуб в училището е много голям. В 
клуба разговаряме за книги, каним писатели, често участник е ръководител на занятието, всяка 
година подготвяме театър и правим представление и др.

 Работа по проекти.
Работата по различни проекти позволява по-задълбочено изследване и задължава използ-

ването на различни източници от фонда на училищната библиотека, в градската библиотека, в 
Исторически музей – Попово, интернет. 

Например проектът на училищната библиотека „Изследване и проучване на културно-ис-
торическите обекти в България, част от световното културно наследство на ЮНЕСКО“, който 
освен работата с различни източници на информация, беше свързан и с посещение на част 
от паметниците в България. Е-туининг проект „Нашето споделено читателско впечатление“ – 
проект за насърчаване на четенето и развиване на функционалната грамотност с участието 
на училища от страната. Проектът е отличен със знак за качество от Националното звено за 
координация за България. 

 Писателите.
Срещите с писатели са изключително вдъхновяващи. Освен с произведението, малки-

те читатели искат да се запознаят с писателя, да разговарят с него, да научат как се създава 
литературно произведение и др. Писателят най-добре ще предаде своите емоции на децата. 
Вълнуващи срещи в училищната библиотека на ОУ „Л. Каравелов“ сме провеждали с Радос-
тина Николова, Нуша Роянова, Диана Петрова, Никола Райков, Мария Донева. На учениците 
на ПГ „Христо Ботев“ гостуваха писателите Ваня Могилска, Деси Нико, Катерина Хапсали, 
Мария Касимова-Моасе, Неда Антонова. През 2018 г. по желание на читатели на училищната 
библиотека, с помощта на Фондация „Детски книги“ и издателство „Кибеа“, проведохме он-
лайн среща с италианската писателка и илюстраторка Барбара Кантини, с която разговаряхме 
за книгата „Мортина“.

 Специалистите.
Днешните ученици са изключително чувствителни към представяната им информация. 

Поколенията Z и Aлфа искат точна информация, базирана на факти и опит. В тяхната същност 
е да се съмняват в истинността на представената им информация. 

Вместо да им говоря за Антарктида, поканих в училищата, в които работя, инж. Йордан 
Йорданов – 20 години командир на българската експедиция на о-в Ливингстън. Защитени и 
редки растения и животни в Стара планина ни показа екипът на Природна академия „Узана“. 
Йовка Христова – създател на „Работилничка за чудеса“ разказа и показа що е това плъсти, за 
какво са се използвали в миналото и какви техники се прилагат за правенето им.

Пчеларите Мария и Христо Стефанови представиха книгата „Пчелите“ на Пьотр Соха и 
удивителния свят на пчелите на учениците от 12 клас на ПГ „Христо Ботев“ – Попово. Гово-
риха за устройството на пчелата, за пчелното семейство, за пчелата-майка; показаха снимки 
от работата на пчелина; донесоха пчелна рамка с пчелите в стъклена кутия; имахме и манекен, 
облечен в костюма на пчеларя с шапката с булото и пушилката; опитахме и пчелните продукти. 
След срещата с тях един ученик дойде в училищната библиотека и взе почти всички книги, 
свързани с пчеларството. Оказа се, че разговорът за пчелите е провокирал Десислав Дими-
тров да се откаже от почти готовия си проект за сапуните и за изключително кратко време да 
разработи нов проект – „Пчелните продукти – магията на здраве и дълголетие“. Част от изсле-
дователската работа по проекта Деско, заедно със своя научен ръководител г-жа Н. Витанова, 
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проведе в пчелина на Хр. Стефанов. Проектът „Пчелните продукти – магията на здраве и дъл-
голетие“ на Десислав Димитров получи оценка 6,00 и първо място в XIX Национално състеза-
ние по природни науки и екология. С проекта за пчелите ученикът се класира и на първо място 
в училището, областта и страната в 4-ти Национален конкурс „Търси се Super STEM“. Работата 
на Десислав е публикувана в сборника „STEM ученически проекти“.

 Родителите.
Често каня родители с интересни професии и умения в училищната библиотека. 

 Екипни дейности.
Работата в екип е предизвикателство и за малките, и за големите ученици. При поколения-

та Z и Алфа всичко е пожелание – участниците в екипа, темата, начинът на работа, представя-
нето пред групата или класа. 

Когато на 31 март 2020 г. учениците излязоха в обучение от разстояние в електронна сре-
да и училищата търсеха начини да продължат работата си, читателският клуб към училищната 
библиотека на ОУ „Л. Каравелов“ продължи репетициите на драматизацията „Пук“ по Валери 
Петров в Zoom. Премиерата беше на сайта „Детски книги“ на 22 април, когато се навършиха 
100 години от рождението на Валери Петров. 

Няколко екипа представяха в продължение на месец книгата „Кулинарна книга на малкия 
готвач“, като споделяха и семейни рецепти. 

 Различното четене.
В училищната библиотека четем и разясняваме важна информация от специфични „че-

тива“. Какво четем? Нетрадиционни четива – например опаковки на хранителни продукти и 
търсим информация за различните съставки, вкл. Е-тата, за хранителните стойности и ползите 
за човешкото тяло.

 Съвместни инициативи с ученици от други училища в страната.
Отначало в Скайп (2016 г.), Messenger, Zoom се провеждаха Маратон на четенето, състе-

зания онлайн, съвместни занятия на читателските клубове на ученици от ОУ „Л. Каравелов“ – 
Попово с ученици ОУ „Проф. Марин Дринов“ – Панагюрище, организирани с училищния 
библиотекар Неделка Ралчева; СУ „Иван Вазов“ – Сопот с библиотекар Слава Цилкова, 131 
СУ „К. А. Тимирязев“ – София с библиотекар Даниела Цветкова; 119 СУ „Акад. Михаил Ар-
наудов“ – София с библиотекар Пепа Димитрова, ОУ „Г. С. Раковски“ – Варна с библиотекар 
Даниела Борисова. 

 Виртуална училищна библиотека. 
Естествено беше, след като учениците се обучават в електронна среда от разстояние през 

платформата Teams, училищната библиотека също да намери място там. В Teams беше съз-
дадена училищна библиотека и на ОУ „Л. Каравелов“, и на ПГ „Христо Ботев“. Учениците 
от основното училище се срещнаха виртуално с Вал Стоева, като темата беше „Да“ или „Не“ 
на четенето“ (5 срещи). Учениците от 8-и и 11-и клас на ПГ „Христо Ботев“ се срещнаха във 
виртуалната библиотека с писателя Марин Трошанов, който разясни ползите от изучаваните 
произведения по литература в училище за бъдещата реализация, а 12-и клас бяха на онлайн 
премиера на сборника с разкази „Стъпки“, организиран съвместно с училищната библиотека 
на ПГ „Христо Ботев“ и РБ „Пенчо Славейков“ – Варна. 

За втора година училищната библиотека на ОУ „Л. Каравелов“ – Попово е инициатор на 
онлайн Тържествен час за делото на светите братя Кирил и Методий с участието на ученици 
от ОУ „Л. Каравелов“ – Попово, ПГ „Хр. Ботев“ – Попово, 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ – 
София, ОУ „Проф. Марин Дринов“ – Панагюрище, ОУ „Г. Сава Раковски“ – Варна, ЕГ –Ловеч. 
Продуктът от този час е онлайн изложба с имената на учениците, написани на глаголица.
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ОУ „Л. Каравелов“ и ПГ „Христо Ботев“ кандидатстваха с проекти по модул „Библиоте-
ките като образователна среда“ на НП „Осигуряване на съвременна образователна среда 2020“ 
на МОН. И двата проекта бяха сред одобрените. Изпълнението им се падна в динамичната 
учебна 2020/2021 г. на ротационен принцип. Днес двете библиотеки са с нови мебели и тех-
ника за копиране, сканиране, електронни четци, и разбира се с нови книги и много интересни 
събития на живо и онлайн – 14 срещи в ОУ „Л. Каравелов“ и 6 в ПГ „Хр. Ботев“. Изказвам 
своята благодарност за партньорството на:

 РБ „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново, в която гимназистите научиха как се случ-
ва дигитализацията и що е то дигитална библиотека. 

 Общинска библиотека „Искра“ – Казанлък за практическата работа с 3D принтера.
 РБ „Пенчо Славейков“ – Варна за съвместното представяне на сборника с разкази 

„Стъпки“ и споделените истории в „Кутията за истории“ на Детски и средношколски 
комплекс на библиотеката. 

В библиотеката при НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1882“ – Попово се проведоха инте-
ресни часове с учениците от целия начален етап на ОУ „Л. Каравелов“. Партньори по проекта 
бяха и библиотеките при НЧ „Светлина“ – с. Труд с библиотекар Светла Божилова и НЧ „Въз-
раждане 1894“ – кв. Невски, Попово – библиотекар Светлана Стоянова. 

Новото поколение, което се обучава в училище налага нови методи и подходи за работа 
на училищната библиотека. Тя трябва да присъства активно в образователно-възпитателния 
процес на иновативното училище и да работи адекватно с новия тип читатели. Нашите чита-
тели ни задължават да променяме библиотеките, да използваме нови методи за насърчаване 
на четенето, да провокираме интересите на читателите си. Пътят за изграждане на читател е 
дълъг и продължава през цялото обучение в училище. Дейностите в училищната библиотека 
създават трайни навици за ползване на ресурсите на библиотеките. Нека да продължим уси-
лената работа на библиотеките за изграждането на хора с компетентности и умения за учене 
през целия живот, активни читатели с отношение към културата като цяло, на хора с мнение и 
позиция.
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Лятната читалня и други иновативни проекти на Регионална 
библиотека „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик, изпреварили 
COVID-19 

Марин Иванов 

Вече в продължение на 2 години светът, който познаваме и обитаваме, е връхлетян 
от пандемията COVID-19. Смъртоносната болест, покосила милиони човешки животи, оказа 
влияние върху всички сфери в битието на човечеството – политика, икономика, социални кон-
такти. Засегнати бяха културните институции и библиотеките като част от тях. Ние, библиотеч-
ните специалисти, бяхме принудени в движение да се приспособяваме и борим с предизвика-
телствата, които ни отправи COVID-19. 

В тази връзка ще си позволя да цитирам част от встъпителните думи на проведения от 
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ Национален онлайн форум „COVID-19: 
отговорът на библиотеките“: Безпрецедентното разпространение на COVID-19 и като след-
ствие изолацията на хората, превърна четенето в ключов инструмент за повишаването на 
културните и образователните знания.1 Думи показващи значимостта на писаното слово и 
неговата непреходност в историята на човечеството. 

Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик също трябваше да се прис-
пособява към новите условия на работа, предизвикани от световната пандемия. Интересното 
в случая е, че стари мероприятия и проекти на библиотеките, създадени и прилагани преди 
кризисната 2020 г., се оказаха адекватни към новите условия, налагани от COVID-19. Такъв е 
случаят с Лятната читалня, организирана от библиотеката всяка година в периода 1 юни – 15 
септември в парк-остров „Свобода“. Откритото пространство, чистият въздух и необходимото 
разстояние, спазвано между читателите, отговарят на противоепидемичните изисквания, спаз-
вани при борбата със световната пандемия. 

Историята на Лятната читалня започва през 2009 г., когато по предложение на колеги от 
Читалните „Хуманитарни науки“ и „Точни и приложни науки“ Надка Русекова, Лъчезар Риков, 
Наташа Петрова, Радка Бубанова и Златка Генчева стартира инициативата за създаване на чи-
талня на открито. Взето е решение тя да се провежда в парк-остров „Свобода“ , който се явява 
притегателна точка за жителите на града със своите места за отдих, почивка и прекарване на 
свободното време. В периода 18 юни – 15 септември Лятната читалня отваря врати в парк-
остров „Свобода“, с подкрепата на Община Пазарджик.2 

Инициативата се провежда всяка година в летните месеци, като работното време е от 
16.00 до 20.00 ч. всеки делничен ден. В читалнята се предоставят книги, списания и вестници 
от областта на географията, историята, туризма, астрономията, растениевъдството, животно-
въдството. Читателите се запознават с издания от фондовете на отдел „Изкуство“ и „Краезна-
ние“. За децата са осигурени книжки за интересни и любопитни герои. Предоставят се също 
национални и регионални ежедневници, списания, свързани с мода, здравословно хранене, 
кулинария и др. 

1 Национален онлайн форум „COVID-19: отговорът на библиотеките“ [онлайн]. В: Библиотека, XXVII, 
2020, бр. 3, с. 6. Достъпно от: http://nationallibrary.bg/wp/wp-content/uploads/2021/06/Biblioteka_br3_2020.pdf

2 [Шестдесет] 60 години Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев‘‘ – Пазарджик: Юбилейно 
библиографско издание: Втора част: 2009 – 2018 / Състав. Росица Гигова, Мариана Владова, Надежда 
Механджийска; Ред. Георги Спасов. Пазарджик: Беллопринт, 2019. 175 с. 
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В началото за нуждите на читалнята са ползвани стелажи. Но поради неудобството за 
съхранение на книжния фонд на открито по проект на РБ „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик 
се закупува шатра. Община Пазарджик дарява на читалнята павилион, пригоден за съхранение 
и опазване на книгите и списанията. Тук ще представим някои от по-интересните и значими 
мероприятия и инициативи, състояли си през годините в Лятната читалня.

На 29 юли 2010 г. се провежда мероприятие по програма „Лято в библиотеката“, която 
отново събира децата – този път в Лятната читалня на парк-остров „Свобода“. След като са 
запознати с интересни факти и фотоси, свързани с живота на писателите, на децата са прочете-
ни откъси от техните най-известни творби. Те вече знаят кой е символът на Копенхаген, защо 
вече няма малки кибритопродавачки, кой е измислил името на веселото, чудновато момиче с 
рижави щръкнали плитки и др.3

На 15 юни 2011 г. за трета поредна година отваря врати Лятната читалня в парк-остров 
„Свобода“ като за първа година в обслужването на читатели се включва доброволец – г-жа 
Сълза Даскалова, пенсиониран учител. Стартът на кампанията е даден със „Забавното лятно 
четене“. На 13 юли същата година се провеждат забавления на открито с „Игрите в детството 
на моите родители“. 

За мнозина, сред които родители и деца, читалнята се превръща в търсено място за отмо-
ра и прочит на заглавия от текущата преса, развлекателни и занимателни списания и книги. С 
най-малките посетители, които не са се научили още да четат, колеги библиотекари провеждат 
четене на детски книги от любими автори и герои. Тези нови инициативи спомагат за увелича-
ването на броя на читателите. В края на сезона се организира тържество и изложба с рисунките 
на децата, като най-добрите от тях получават награди и отличия. Предоставя се възможност 
читателите да си поръчват книги и колегите да им ги доставят на следващия ден. 

На 21 юни 2012 г. РЗИ – Пазарджик, съвместно с библиотеката, организира мероприятие 
в Лятната читалня, посветено на отказване от тютюнопушенето (раздаване на рекламни мате-
риали).4 

На 10 август 2012 г. стартира Втора национална кампания „Забавното лятно четене“ в 
Лятната читалня. Организатори са Столична библиотека, Детският портал Az-deteto.bg и до-
макините на проявата – Детският отдел на РБ „Н. Фурнаджиев“. Кампанията се провежда през 
месеците на лятна ваканция на учениците (15 юни – 15 септември) в цялата страна, с цел в 
края да се определи най-четящият град, най-четящото училище и най-четената детска книга 
за лято 2012 чрез онлайн читателски дневник. Водеща е Жюстин Томс, създателка на портала 
Az-deteto.bg.

В периода 1 юни – 27 юли 2015 г. по Програма „Лято в библиотеката“ е проведено Кар-
навално шествие на приказните герои в парк-остров „Свобода“.

На 13 – 20 юли 2016 г. се провежда Игрови тренинг за емоционална грамотност – под-
вижни игри, чрез които участниците се учат да разпознават, назовават и управляват емоциите 
си. Приказно ателие – тематична приказка, в която се открива връзката между личните ка-
чества и избраната професия. „Кой, къде, какво, с цифри и данни... и Защо?“ – кариерен форум 
с творчески занимания и изработване на колажи. На 15 септември 2016 г. при закриването на 
Лятната читалня е направено дарение на книги за най-активните читатели през летните дни.

През следващата година на 21 юни 2017 г. служители от Регионална инспекция по окол-
ната среда и водите (РИОСВ) – Пазарджик четат заедно с деца от Общински детски комплекс – 
Пазарджик.

3 [Шестдесет] 60 години … цит. съч.
4 Пак там.
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През 2019 г. Лятната читалня се провежда от 15 юни до 15 септември, като колеги от 
читалните даваха дежурства. За да помага в работата беше поканена библиотекарката Радка 
Бубанова, която е пенсионер. На читателите бяха предложени книги и периодика от фонда на 
читалните и отделите „Изкуство“, „Детски отдел“ и „Краезнание“. Новото през този сезон 
бяха игрите: „Не се сърди, човече“, „Домино“, книжки за оцветяване, тебешири, осигурени от 
библиотеката. Те увеличиха броя на читателите на Лятната читалня. В края на сезона е органи-
зирана тържествена изложба от рисунки на деца, посетили читалнята. 

И през драматичната за цялото човечество 2020 г., когато пандемията COVID-19 ни под-
ложи на изпитание, читалнята при парк-остров „Свобода“ пак отвори врати. Спазвайки необ-
ходимите противоепидемични изисквания и предимството, че се намира на открито, лятната 
кампания отново беше проведена. Поради ограничителните мерки, наложени във връзка с бор-
бата с COVID-19, РБ „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик беше затруднена при обслужването и 
работата със своите читатели и техният брой значително намаля. Но благодарение на Лятната 
читалня в парк-остров „Свобода“ читателският интерес значително се подобри. Обяснението 
на този факт може да се търси в това, че може би при дългата изолация жителите на Пазарджик 
се нуждаеха от социалните си контакти, а Лятната читалня се явяваше удобно място за тази 
цел. 

В настоящата 2021 г. Лятната читалня стартира с провеждане на флашмоб, организиран 
съвместно с ученици от НУ „Отец Паисий“. Инициативата беше в рамките на Националната 
седмица на детската книга и изкуствата за деца, която тази година се проведе от 1 до 7 юни. Тя 
е и част от дейностите по проект „Библиотеките като образователна среда“, по който РБ „Н. 
Фурнаджиев“ и НУ „Отец Паисий“ работят заедно. Децата с интерес четоха от книжките, а 
след това ги пресъздадоха творчески в рисунки на асфалта. Сред участниците във флашмоба 
бяха и родители, учители, библиотекари.

Популяризирането на читалнята в парк-остров „Свобода“ става, като всяка година се раз-
пространява рекламна информация в медиите. На сайта на библиотеката също се дават точни 
данни за датата и часа на откриване на Лятната читалня. Тя се явява и място, където се прив-
личат нови читатели чрез популяризиране на различните дейности, извършвани в културната 
институция.

Във връзка с придобиване на информация сред по-широк кръг от потенциални бъдещи 
читатели на 21 юни 2021 г. във Фейсбук страници, посветени на Пазарджик, бяха направени 
публикации относно дейността на Лятната читалня, придружени със снимков материал. По 
този начин беше предизвикан допълнителен интерес и се повиши броят на читателите. 

Друг иновативен подход показа Детският отдел, когато на 27 юни 2019 г. неговият екип 
проведе „Клуб за сутрешен чай и книги“, използвайки откритото пространство пред сградата 
на библиотеката. Участници в мероприятието бяха ученици от Лятна занималня „Логос“. Де-
цата научиха защо е полезно да се пие чай, за пътя на чая от свежо растение до вкусна напитка 
и за различните чаени церемонии по света. Не забравиха и книжката – нашият верен приятел. 
Всеки с удоволствие прочете откъс от любимо четиво, за да съчетае полезното с приятното. 

През настоящата година инициативите и проявите на регионалната библиотека в Пазар-
джик са извършвани с необходимия професионализъм и желание от нейните специалисти. 
Отговаряйки на предизвикателствата и изискванията на времето, културната институция про-
дължава своята дейност с вяра в своите възможности и постигане на поставените цели за из-
пълнение в бъдеще. 
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За предизвикателството да се реализира проект за читатели със 
СОП по време на пандемия 

Опитът на Библиотеката на Нов български университет 

Радостина Тодорова, Гергана Мартинова 

Ако не четете този текст, той не съществува. И това е пър-
вото чудо на четенето. Всяка книга, която стои затворена в 
библиотеката, е като онова спящо царство от приказката. Ако 
отвориш книгата и зачетеш малко, царството оживява. Има 
някаква магия, която се получава от срещата на поглед и буква. 
     От „Невидимите кризи“ на Георги Господинов 

Да влезеш в библиотеката и да четеш е нещо толкова естествено и необходимо за 
образованието. В днешно време е трудно да си представиш, че може да има препятствия. Все 
по-често в библиотеката се влиза електронно и дистанционно, синхронно или асинхронно, а 
може вместо да четеш, да слушаш или да гледаш. Създаването на равнопоставени условия за 
достъп до информация е това, към което се стреми Библиотеката на Нов български универ-
ситет (НБУ) повече от 15 години. А първата стъпка в тази посока е реализирането на проект 
„Open access to knowledge resources for blind users and other library patrons in the New Bulgarian 
University“, финансиран по програма Higher Education Support Program (HESP) на Институт 
Отворено общество – Будапеща за създаване на специализирано читателско място за хора с 
нарушено зрение. 

Проектът „Развитие на информационната компетентност на студенти със специални об-
разователни потребности“, за който искаме да разкажем, е много по различен. Той е създаден 
по инициатива на г-жа Надя Терзиева, директор на Център за книгата и е финансиран от Цен-
трален фонд за стратегическо развитие на НБУ. Цел на проекта е да бъдат създадени и публи-
кувани актуални информационни материали, подпомагащи развитието на информационната 
компетентност, специфични за различни групи студенти със специални образователни потреб-
ности (СОП). Планирано е разработване и апробиране на модели за обучение и въвеждането 
им в практиката на библиотеката. Задача на проекта е повишаване на нивото на информира-
ност и изграждане на комуникация с тюторите в университета. Събран е многолик екип от 
студенти, преподаватели и служители. 

Информационната грамотност или компетентност е набор от умения, които помагат да се 
открие, осмисли и използва дадена информация. Библиотеките се грижат за развитието на тези 
умения у своите потребители като за целта създават пътеводители и тематични обучения, кои-
то да ги ориентират в многообразието от ресурси. Всички студенти, също и тези със специални 
образователни потребности имат непрекъснат достъп до нейните ресурси и услуги.1 Благода-
рение на проекта обаче е създадена нова страница „Специални образователни потребности“2 
в сайта на библиотеката. В нея са публикувани създадените нови информационни материали 
(пътеводители) и контакти на библиотечните и техническите асистенти. 

1 Irvall, Birgitta, Nielsen, Gyda Skat. Access to libraries for persons with disabilities – Checklist. The Hague: 
International Federation of Library Associations and Institutions, 2005,. IFLA Professional Reports, No 89.

2 Библиотека: Услуги: Специални образователни потребности“ [онлайн]. Достъпно от: https://nbu.bg/bg/
library/uslugi/specialni-obrazovatelni-potrebnosti

https://nbu.bg/bg/library/uslugi/specialni-obrazovatelni-potrebnosti
https://nbu.bg/bg/library/uslugi/specialni-obrazovatelni-potrebnosti
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Пътеводителите са предназначени за четири групи студенти: дислектици, глухи, незрящи 
и аутисти. Създаването им се оказа нелека задача, въпреки че екипът на библиотеката има по-
вече опит в работата с някои от групите, с други по-малко.3

Част от пътеводителите са изработени в повече от един файлов формат с цел максимално 
удобство и удовлетворяване на личните предпочитания на читателите, както следва:

  „Пътеводител за потребители с нарушено зрение в Библиотеката на Нов български 
университет“ в три варианта: аудиозапис, .txt и .docx файл.

  „Пътеводител за потребители с увреден слух в Библиотеката на Нов български уни-
верситет“ под формата на видеозапис, в който текстът е пресъздаден на жестов език. 
Най-важната информация е придружена и със субтитри.

  „Пътеводител за потребители с разстройства от аутистичния спектър в Библиотеката 
на Нов български университет“, като материалът е реализиран в два различни форма-
та: .pdf и .pptx.

  „Пътеводител за потребители с дислексия на развитието в Библиотеката на НБУ“, 
като материалът е реализиран под формата на .pdf файл със специализиран шрифт 
„Адис“ (Adys), предназначен за хора с дислексия в България. Този шрифт улеснява 
възприемането на текстове при хора с лека и средна форма на дислексия.

Сайтът на библиотеката е напълно пригоден за ползване от студенти със специални обра-
зователни потребности. Според принципите за уеб достъпност потребителите трябва да могат 
да възприемат и разбират информацията, ползват интерфейса, интерпретират съдържанието с 
помощни технологии.4 

Пътеводител за студенти с нарушено зрение 
Пътеводителят за студенти с нарушено зрение е създаден от екип на Библиотеката на 

НБУ с консултант Денис Попов. Той е достъпен от страница „Специални образователни по-
требности“ в сайта. Звукозаписът е реализиран с гласа на библиотекаря Светлана Иванова и 
осъществен от Калин Калчев, директор на „Радио студио“ в НБУ.

3 Стефанова, Димитрийка. Читателите със специални нужди: книги и библиотечни услуги [онлайн]. София. 
Българска библиотечно-информационна асоциация, 2013. Достъпно от: https://www.lib.bg/index.php?option=com_
content&task=view&id=850&Itemid=246

4 Billingham, Lisa. Improving academic library website accessibility for people with disabilities. В: Library 
Management [онлайн]. 2014, vol. 35 (8/9), pp. 565 – 581. Достъпно от: https://doi.org/10.1108/LM-11-2013-0107

https://www.lib.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=850&Itemid=246
https://www.lib.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=850&Itemid=246
https://doi.org/10.1108/LM-11-2013-0107
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Освен трите варианта на пътеводителя е добавена връзка към „Електронна колекция за 
хора с нарушено зрение“ и колекция от аудиокниги. „Електронната колекция за хора с нару-
шено зрение“ предлага оторизиран онлайн достъп до 607 заглавия. Необходима е регистра-
ция, а потребителите получават индивидуално потребителско име и парола. Конвертираните 
в .txt формат текстове позволяват възпроизвеждане на съдържанието от синтезатори на реч 
чрез компютър или мобилен телефон. Студентите могат да правят заявки за добавяне на нови 
книги на имейл bfb@nbu.bg. В библиографските записи в електронния каталог се отбелязват 
документите, които са адаптирани за нуждите на незрящи потребители.

Библиографски запис от електронния каталог на библиотеката

През 2020 г. целевата аудитория наброява 43 потребители със СОП, като 70% от тях са 
незрящи. Освен студенти от НБУ се обслужват и студенти от други висши училища. Библио-
теката препоръчва предварителна консултация на тел. 02/8110191. Предлага се дистанционна 
регистрация с предоставяне на име и факултетен номер на имейли library@nbu.bg или bfb@
nbu.bg. Разполагаме със специализирано читателско място, оборудвано с брайлов дисплей и 
брайлов принтер.

Консултантът на пътеводителя, Денис Попов, е единственият сляп скулптор в България. 
Той е студент в НБУ, специалност „Керамика и порцелан“. Учи и втора специалност „Исто-
рия“. Денис Попов: Проектът е изпълнен много добре благодарение на силния екип и добрата 
комуникация. Радвам се, че имах възможността да работим заедно и с удоволствие бих се 
включил в други подобни проекти. Участвах като консултант по достъпността за незрящи 
потребители и се надявам да съм бил полезен. По отношение на уеб страницата за хора със 
специални потребности смятам, че е направена по най-добрия възможен начин. Всичко е под-
редено добре. Липсват объркващи изображения и линковете препращат към всички видове 
електронни ресурси. Търсачката е бърза и резултатите излизат в директен списък от лин-
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кове, което е много удобно за незрящи потребители. Пътеводителят за незрящи дава изчер-
пателна информация не само за електронния достъп до библиотеката, но и за физическия. 
Гласът на аудио пътеводителя е ясен и чист. Благодаря за възможността да бъда част от 
този екип!

Пътеводител за студенти с увреден слух 

Пътеводителят за студенти с увреден слух е подготвен от екип на Библиотеката на НБУ с 
консултант д-р Славина Лозанова, преподавател към Департамент „Здравеопазване и социал на 
работа“. Тя е квалифициран специален педагог, логопед, слухово-речеви рехабилитатор, под-
готвя обучители на учащи със специфични потребности. Участвала е в международни проек ти 
по разработване на билингвистични материали за обучение на ученици със слухови наруше-
ния, методически ръководства, онлайн речници по български жестов език. Познато лице е от 
малкия екран в ролята си на жестов преводач. Пътеводителят за глухи е под формата на видео 
файл с жестомимичен превод. Д-р Славина Лозанова е в ролята на режисьор на филма като 
избра локациите, даде насоки на оператора и през целия снимачен процес подкрепяше сту-
дентите Росица Караджова и Василен Грозев. На по-късен етап определи субтитрите, които 
акцентират върху съществената информация в клипа.

 
Кадър от пътеводителя с Василен Грозев, студент в програма „Социална работа“

Василен Грозев: Аз съм студент в бакалавърска програма „Социална работа“ в НБУ. 
Много съм щастлив, че го има този уникален проект. Това е голям шанс за всички нас, глухите 
студенти, защото ще можем да имаме достъп до много, разнообразна и богата информа-
ция. Много съм благодарен, че НБУ подкрепя идеята задължително да има достъп за глухи 
хора навсякъде в университета. Най-голямото щастие е, че тази година Народното събрание 
официално прие закона за българския жестов език като самостоятелен език и това ще даде 
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предпоставки за пълен достъп до информация. Предстои много работа по унифицирането 
на жестовия език, но дотогава НБУ ще може да бъде пример за достъпност в научна среда.

 
Кадър от пътеводителя с Росица Караджова, студентка в магистърска програма „Театрално изкуство и 

общество“ и бакалавър по „Актьорско майсторство“

Росица Караджова: Глуха съм и съм студентка в магистърска програма „Театрално из-
куство и общество“ в НБУ. Предстои ми дипломиране съвсем скоро. Смятам, че проектът 
„Развитие на информационната компетентност на студенти със специални образователни 
потребности“ е много интересен и полезен за всички глухи студенти. Благодарение на д-р 
Славина Лозанова, която ме покани да се включа в този проект, успях да направя жестов 
превод на информацията, как глухите хора могат да използват библиотеката. Моето впе-
чатление е, че задължително трябва да има пълен достъп, чрез видео жестов превод в биб-
лиотечна среда. Наистина е важно да има визуалност, защото глухите възприемат по-добре 
предаваната им информация чрез зрението си. Законът за жестовия език вече съществува, 
така, че най-малко трябва да се съобразяваме и с него. Според мен, най-важното е да създа-
дем условия за достъпност на глухите студенти.

Видеозаписът на Пътеводителя за студенти с увреден слух е осъществен от Петър Пет-
ров, технически сътрудник в „Университетски филмов център“ на НБУ.

Библиотечните и техническите асистенти в НБУ използват специално Android приложе-
ние Live Transcribe за телефон, което преобразува речта в текст в реално време и улеснява 
комуникацията с глухи студенти.

Пътеводител за студенти от аутистичния спектър 
Пътеводителят за студенти от аутистичния спектър е разработен от екип на Библиотеката 

на НБУ с консултант доц. д-р Маргарита Станкова, ръководител на Департамент „Здравеопаз-
ване и социална работа“. От 2014 г. тя е директор на Център за терапия на комуникативни и 
емоционално-поведенчески нарушения в НБУ. Научните и практически интереси на доц. д-р 
Маргарита Станкова са в областта на психопатологията, нарушенията в развитието, комуника-
тивни нарушения, разстройства от аутистичния спектър, програми за терапия, оценка на ефек-
та от терапевтични интервенции. Материалът е реализиран в два различни формата .pdf и .pptx 
и може да бъде използван съобразно личните предпочитания на читателите. 
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Студентите с разстройства от аутистичния спектър са най-малко от студентите със СОП и 
като цяло нямаме много опит в интеракциите с тях, но се стараем да осигурим еквивалентен на 
студентите в норма достъп до услугите, които предлагаме. Залагаме на индивидуален подход 
към всеки случай, поради широкия спектър на нарушенията.

Пътеводител за дислектици 
Пътеводителят за дислектици е разработен от екип на Библиотеката на НБУ с консултант 

доц. д-р Екатерина Тодорова, директор на Център за подкрепа на студенти със специални обра-
зователни потребности и преподавател към Департамент „Здравеопазване и социална работа“. 

Доц. д-р Екатерина Тодорова: През последните години се отделя твърде голямо внимание 
както на специфичните нарушения в ученето и научаването, така и на специалните образо-
вателни потребности като цяло. Промененото разбиране, че интелектуалното функциони-
ране определя академичния успех, даде възможност да бъдат дефинирани т.нар. специфични 
състояния, които са вариант на статистическата норма, демонстрират се с образователни 
потребности и нерядко се отнасят до индивиди със средна или над средна интелигентност. 
Създадените условия за приобщаващо образование и за развитие на индивидуалния когнити-
вен потенциал увеличиха в значителна степен достъпа на хората със специални потребности 
до университетско образование. В тази връзка съвместната ни работа с Библиотеката на 
НБУ далеч не се ограничава до реализирането на настоящия проект. В рамките на проекта 
създадохме „Пътеводител за потребители с дислексия на развитието“. Съдържанието му е 
основано на дългогодишната ни екипна работа и въвеждането на ефективни практики за по-
дсигуряване на подкрепяща среда – специализирани обучения за преподаватели и служители 
на Библиотеката на НБУ; ползване на библиотечни документи с удължен срок от два месе-
ца, първоначално за студенти с дислексия, а към настоящия момент за всички студенти със 
специални образователни потребности; възможност за ползване на специализиран шрифт 
за дислектици Adys при текстообработка. В процеса на ежедневната ни работа по създа-
ването на подкрепяща среда за студенти със специални образователни потребности често 
възникват индивидуални затруднения за ползване на библиотечните ресурси, следствие от 
конкретно състояние и конкретни потребности. Използвам случая да благодаря на г-жа Ра-
достина Тодорова и целия екип на библиотеката за изключителния професионализъм и раз-
биране, с които разрешаваме бързо и ефективно всеки възникнал казус. Вярвам, че вървим в 
правилната посока за равен достъп до качествено образование на всички студенти в НБУ.
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За да се повиши нивото на информираност в университета на 19 март 2021 г. е проведен 
семинар за тюторите в НБУ дистанционно, във виртуална класна стая на Обучения към Цен-
търа за подкрепа в Мудъл НБУ. Събитието е открито и водено от доц. д-р Екатерина Тодорова, 
директор на Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности. В 
програмата е включено представяне на проекта „Развитие на информационната компетентност 
на студенти със специални образователни потребности“ от г-жа Надя Терзиева, директор на 
Център за книгата и ръководител на проекта и презентация, запознаваща тюторите с обслужва-
нето на четирите групи студенти: дислектици, глухи, незрящи и аутисти. Системата за тютор-
ство има за цел да развива контактите и партньорството между студентите и преподавателите в 
Нов български университет, да подпомага академичния живот на студентите във всички аспек-
ти на тяхното следване и припознаването им с университетската среда. В помощ на тюторите 
при работата със студенти със СОП са предоставени USB стикове със запис на разработените 
материали в рамките на проекта. Целта е тюторите да разполагат с тази информация по всяко 
време, дори и при липса на връзка с интернет, за да могат при възникване на въпрос бързо да 
консултират студентите и да ги насочат към съответните услуги и асистенти в библиотеката. 

При реализацията на проекта е прегледана нормативната база, която урежда обслужване-
то на студенти със СОП в библиотеката. Предложена е промяна в „Статут и правила за ползване 
на Библиотеката на НБУ“ и като резултат от нея всички читатели със специални образователни 
потребности имат равни условия за ползване на библиотечните документи за дома (удължен 
срок от 2 месеца). Промяната е в сила от януари 2021 г.

Целият екип на проекта се обединява в усилието да подкрепи студентите със СОП в обу-
чението им в НБУ, като идеята е те да станат по-уверени и по-независими при тяхната самопод-
готовка и работа в библиотеката. Целта е срещата с буквите да се случва по най-естествения и 
удобен за тях начин. Разработено е обучение за развитие на информационната компетентност 
на студенти със СОП със заглавие „Библиотеката в помощ при самоподготовката за курсови 
задачи“, като в него е включена информация за търсене на информационни ресурси за курсови 
задачи и дипломни тези, адаптирани услуги в библиотеката и основни моменти при цитиране 
на различни видове информационни източници. Проведени са обучения на различните групи 
студенти със СОП както в присъствена, така и в дистанционна форма. 

Въз основа на изготвена кратка анкета от 4 въпроса със затворени въпроси, която е раз-
пространена сред студентите по време на обученията, са събрани общо 12 отзива. Изготвен е 
анализ, който показва че 83,33% от студентите са удовлетворени от участието си в обученията 
и окачествяват получената информация като полезна. Почти всички или 91,67% биха участва-
ли отново в следващи семинари, организирани от библиотеката. 31,58% от участниците биха 
искали да придобият в бъдеще още информация за библиографското позоваване (цитиране), 
26,32% споделят, че се нуждаят от допълнителна информация за откриване на литература в 
библиотечния каталог, а 21,05% за работа с електронни документални източници от бази дан-
ни. Резултатите от анкетата ясно показват, че студентите със СОП имат необходимост от обуче-
ния за развитие на информационната компетентност, като се потвърждава и тяхната полезност. 
Темите, включени в обученията в рамките на проекта, са правилно подбрани, като те могат да 
бъдат доразвити през новата академична 2021/2022 г. и да станат част от програмата на библио-
теката за развитие на информационната компетентност на студентите в НБУ.

Равният достъп до информация на хората със специални образователни потребности про-
дължава да стои на дневен ред не само у нас, но и в международен план, а в условията на кризи 
провеждането на образователен процес с равни възможности за всички е сериозно предизвика-
телство. Проблемите, възникнали при реализация на отделните етапи в проекта, породени от 
пандемичната обстановка и условията за дистанционно обучение и работа в университета, са 
свързани с времето, комуникацията и носителите на информация. Срокът на проекта е удъл-
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жен със седем месеца. Налага се разместване на етапите на проекта, спрямо първоначалната 
концепция. Провежда се предимно електронна комуникация между членовете на екипа. Пре-
дефинира се концепцията на обученията и повечето се пренасят в електронна среда. Анкетата 
се осъществява чрез електронен формуляр и телефонно интервю. Не е реализиран нито един 
хартиен информационен материал.

Биргита Ървал и Гида Скат Нилсен съветват да не забравяме, че отговорността за това, 
как се чувстват хората със специални образователни потребности в библиотеката, е наша.5 
Стремежът на библиотекарите за равен достъп до информация е важно да продължи. 

5 Irvall, Birgitta, Nielsen, Gyda Skat. Цит. съч.
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Изследване на дезинформацията за COVID-19 в българските 
социални медии и ролята на библиотеките за ограничаване на 
разпространението ѝ 

Милена Добрева 

1. Въведение 
Пандемията от COVID-19 беше съпроводена от масово разпространение на де-

зинформация. Дезинформацията не е ново явление – има добре документирани и проучени 
примери още от времето преди новата ера.1 Докато много примери на дезинформация в ис-
торически план са свързани с политически процеси, в последните години имаме възможност 
да наблюдаваме измеренията ѝ по време на сериозна здравна криза. В такъв период от една 
страна населението има сериозна информационна нужда – точна информация какво се случва, 
за да може гражданите да взимат информирани лични решения. Как тази нужда се запълва при 
липсваща и неточна информация и при нивата на здравна и медийна грамотност е интересен 
за изследване феномен. 

Това изследване2 е посветено на начален анализ на обхвата и съдържанието от българ-
ските социални медии, като основен интерес за нас представлява в каква степен можем да ана-
лизираме за потенциална подвеждаща информация съдържание на български език. В част 2 се 
спираме накратко на информационните нужди по време на пандемия и влиянието на здравната 
и медийната грамотност, както и на феномена когнитивна склонност. В част 3 разглеждаме 
обхвата и активността на ползването на социални медии у нас и начални резултати от съдържа-
ние, свързано с пандемията от COVID-19. В последната част на публикацията разглеждаме как 
библиотечната общност може да се включи в подобряване на знанията и уменията на различни 
групи от населението. 

2. Информационните нужди и затруднения по време на криза 
В началото на пандемията от една страна имаше съвсем обективни затруднения пора-

ди липсата на проверена и пълна информация. Тогава все още се изследваше новият вирус, 
начинът му на разпространение и пораженията, които нанася, ефективността на различни 
протоколи на лечение и лекарствени препарати. Правителствата имаха сложната задача да 
преценят какви мерки да въвеждат за ограничаване на пандемията при начално оскъдната и 
впоследствие променяща се картина на разпространението на заболяването. Противоречивата 
информация в началото повлия върху доверието към основните източници и гражданите мно-
го активно започнаха да търсят, интерпретират и споделят информация за вируса по всякакви 
информационни канали – от споделянето на лични истории в социалните медии до масовото 
копиране на информация, която изглежда полезна. 

1 Posetti, J., Matthews, A. A Short Guide to the History of ‘Fake News’ and Disinformation: A New ICFJ Learning 
Module. 2018. [онлайн]. Достъпно от: https://www.icfj.org/news/short-guide-history-fake-news-and-disinformation-
new-icfj-learning-module

2 Това изследване е частично финансирано от ОП НОИР, проект BG05M2OP001-1.003-0002-C01. Авторката 
благодари на колегите си от направлението Електронно правителство в Института GATE – Големи данни за 
интелигентно общество.
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Част от проблема с разпространението на информация в този случай е породен от различ-
ните методики за събиране на данни, свързани със заболеваемостта и смъртността. Например 
методиките на отчитане на смъртните случаи в резултат на заболяване от COVID-19 бяха раз-
лични в страните от Европейския съюз до средата на 2020 г.3, което доведе и до много сериоз-
ни разлики в изчислението на повишената смъртност в резултат на COVID-19 – показател, по 
който България се явява на челно място в света за периода 20 април 2020 – 2 януари 2022 г. с 
884 смъртни случая над средните стойности за страната на 100 000 души.4 

На кои източници на такива обобщени данни може да се има доверие, при положение че 
съпоставката на данните за различни страни се основава на използването на данни, събирани 
по различен начин? Това е въпрос, който е достатъчно сложен и за специалистите в областта 
на управлението и анализа на данни, но когато тези данни започнат да циркулират в медиите 
и личните комуникации се наслагват с още интерпретации и картината на това какво точно 
се случва съвсем се обърква. Въпреки че от десетилетия обществото ни се смята за информа-
ционно и в последните години особено са на мода т.нар. големи данни и се създават разнооб-
разни инфраструктури за събиране и използване на данни, намирането на достоверни данни 
и анализа им от гражданите остава област, в която все още грамотността не е на добро ниво. 
Един конкретен индекс, който измерва медийната грамотност – способността за намиране и 
интерпретиране на информация в различни медии. България е на 30 място в Европейския ин-
декс за медийна грамотност за 2021 г.5 Начело на този индекс са Финландия, Дания, Естония, 
Швеция и Ирландия. Последните страни в Европа са Северна Македония (35 място), Босна и 
Херцеговина (34 място), Албания (33 място), Черна гора (32 място) и Турция (31 място). 

Когато личното намиране и преценка на данните не са на достатъчно добро ниво, зада-
чата по интерпретиране на данните се поема от различни посредници – това могат да бъдат 
медиите, юристите, академичната общност и в тези времена всеки, който се чувства компетен-
тен и щедро споделя по различни канали в социалните медии своите интерпретации и мнения. 
Определена роля на медиатори могат да играят и библиотечните специалисти, които помагат 
за намирането на източници по вълнуващи гражданите въпроси. Това изисква те самите да са 
добре ориентирани в достоверните източници на средства и наличните инструменти за про-
верка на факти в дигитална среда. 

Липсата на информация или неточната информация във време на сериозен „информацио-
нен глад“ заради новите обстоятелства около пандемията са идеалната среда за генериране и 
разпространение на неточни и непроверени факти. На това помагат и други фактори като по-
ляризираните обществени мнения по свързани с пандемията въпроси, например полезността 
на ваксините. Различни са и нивата на т.нар. здравна грамотност сред населението в различни 
страни. Сравнителни изследвания на здравната грамотност в различни страни се правят чрез 
стандартизирани въпросници от 2009 г. насам. Последното такова изследване е публикувано 
миналата година и включва данни за 17 държави, включително България.6 

3 Karanikolos, M., McKee, M. How comparable is COVID-19 mortality across countries? COVID-19 Health 
Systems Response Monitor (HSRM). 2020. [онлайн]. Достъпно от: https://analysis.covid19healthsystem.org/index.
php/2020/06/04/how-comparable-is-covid-19-mortality-across-countries/

4 Tracking COVID-19 excess deaths across countries. The Economist. 2021. [онлайн]. Достъпно от: https://www.
economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-tracker

5 Lessenski, M. Media Literacy Index 2021. Double Trouble: Resilience to Fake News at the Time of Covid-19 
Infodemic. 2021. [онлайн]. Достъпно от: https://osis.bg/wp-content/uploads/2021/03/MediaLiteracyIndex2021_ENG.
pdf

6 The HLS19 Consortium of the WHO Action Network M-POHL. International Report on the Methodology, 
Results, and Recommendations of the European Health Literacy Population Survey 2019 – 2021 (HLS19) of M-POHL. 
Vienna: Austrian National Public Health Institute, 2021. [онлайн]. Достъпно от: https://m-pohl.net/sites/m-pohl.net/
files/inline-files/HLS19_International%20Report%20%28002%29_0.pdf

https://analysis.covid19healthsystem.org/index.php/2020/06/04/how-comparable-is-covid-19-mortality-across-countries
https://analysis.covid19healthsystem.org/index.php/2020/06/04/how-comparable-is-covid-19-mortality-across-countries
https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-tracker
https://www.economist.com/graphic-detail/coronavirus-excess-deaths-tracker
https://osis.bg/wp-content/uploads/2021/03/MediaLiteracyIndex2021_ENG.pdf
https://osis.bg/wp-content/uploads/2021/03/MediaLiteracyIndex2021_ENG.pdf
https://m-pohl.net/sites/m-pohl.net/files/inline-files/HLS19_International%20Report%20%28002%29_0.pdf
https://m-pohl.net/sites/m-pohl.net/files/inline-files/HLS19_International%20Report%20%28002%29_0.pdf
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Не на последно място сериозен принос в разпространението на неточни факти има и 
т.нар. когнитивна склонност (cognitive bias), която води до грешки в съжденията поради ког-
нитивни фактори.7 

Така светът се оказа в положение, в което пандемията беше съпроводена от инфодемия 
(този термин е съчетание от думите „информация“ и „пандемия“). Ако основните информа-
ционни нужди на гражданите във време на пандемия е да имат ясни отговори на въпросите 
какво представлява новото заболяване, доколко е опасно, какви рискове крие според личния 
здравен статус и начин на живот, какво лечение помага, какви са предимствата и възможните 
странични ефекти на различните ваксини, какви мерки са въведени в даден момент в опреде-
лени държави, в случая се насложиха и теми като полезността от ваксините за COVID-19 в 
контекста на по-обширните движения срещу прилагането на ваксини, започнаха да се комен-
тират различни теории както за възникването на пандемията, така и за това кой и какво печели 
от нея, обикновено без да има подплатяване с обективни данни. Информационното общество, 
една метафора за съвременната обезпеченост с технологични средства за достъп до информа-
ция8, на практика във времената на пандемия се оказва една идеална дезинформационна среда. 

В последните години значително се увеличава броят на изследванията за феномена де-
зинформация, както и работата на различни по профил специалисти за автоматичното ѝ откри-
ване и за ограничаване на разпространението ѝ. Създават се средства в подкрепа на проверката 
на факти. Много от тези приложни разработки търсят решения за съдържание на английски 
език.9 В областта на анализ и откриване на съмнително съдържание на български език са за-
почнати изследвания, но все още нямаме разработени технологични инструменти за откриване 
на дезинформация онлайн. Преслав Наков, Иван Койчев и техни колективи изследват автома-
тичната класификация на съдържание на български език.10 Петя Осенова разглежда затрудне-
нията от използване на инструменти за езиков анализ при съдържание на социалните медии.11 
Руслана Маргова изследва какви са особеностите на езика на фалшивите новини.12 Цветелина 
Младенова13 също изследва автоматичното класифициране на фалшиво съдържание. Теоре-

7 Gilovich, T., Griffin, D., Kahneman, D. eds. Heuristics and biases: the psychology of intuitive judgement. 
Cambridge University Press, 2002. 

8 Mansell, R, ed. The information society. Critical concepts in sociology. Routledge, London, 2009.
9 Например този уебсайт е събрал 82 средства за откриване. RAND corporation. Tools That Fight Disinformation 

Online [онлайн]. Достъпно от: https://www.rand.org/research/projects/truth-decay/fighting-disinformation/search.html
10 Hardalov, M., Koychev, I., Nakov, P. In search of credible news. В: Proceedings of the 17th International 

Conference on Artificial Intelligence: Methodology, Systems, and Applications. Varna, Bulgaria, AIMSA’16, 2016, p. 
172 – 180.; Karadzhov, G., Atanasova, P. Nakov, P., Koychev, I. We built a fake news & click bait filter: what happened 
next will blow your mind! [онлайн]. В: Proceedings of Recent Advances in Natural Language Processing, Varna, Bulgaria, 
Sep 4 – 6 2017, 2018, p. 334 – 343. Достъпно от: https://doi.org/10.26615/978-954-452-049-6_045; Shaar, S., Alam, F., 
Da San Martino, G., Nikolov, A., Zaghouani, W., Nakov, P., Feldman, A. Findings of the NLP4IF 2021 Shared Tasks on 
Fighting the COVID 19 Infodemic and Censorship Detection. В: Proceedings of the Fourth Workshop on NLP for Internet 
Freedom: Censorship, Disinformation, and Propaganda, 2021, р. 82 – 92. Dinkov, Yoan, Koychev, Ivan, Nakov, Preslav. 
Detecting toxicity in news articles: Application to Bulgarian, 2019. Достъпно от: https://arxiv.org/abs/1908.09785

11 Осенова, П. Лингвистични особености на слуховете. В: Обществените процеси и тяхното отражение в 
езика. Международно социолингвистическо дружество, 2018, с. 225 – 231. (Проблеми на социолингвистиката; 13).

12 Маргова, Р. Как новината става фалшива (Четири случая и една метафора за някои езикови механизми за 
появата на fake news). В: От слово към действие: разкази и репрезентации: Сборник с доклади от международната 
научна конференция на Факултета по славянски филологии, 2 – 4 май 2019 г.: Т. 2 (под печат); Маргова, Р. Eто 
къде могат да се скрият фалшивите новини. В: Съвременна лингвистика: Списание на Факултета по славянски 
филологии, 2021, бр. 1 (под печат).

13 Mladenova, Tsvetelina, Valova, Irena. Analysis of the KNN Classifier Distance Metrics for Bulgarian Fake 
News Detection [онлайн]. В: 3rd International Congress on Human Computer Interaction, Optimisation and Robotic 
Applications (HORA), 11 – 13 June 2021. Достъпно от: https://ieeexplore.ieee.org/document/9461333

https://www.rand.org/research/projects/truth-decay/fighting-disinformation/search.html
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тичната рамка за изследвания на фалшивите новини като феномен в съвременните комуника-
ции се разглежда и от редица специалисти по медии и комуникации.14

За да отговори на нуждата от разработка на инструменти за анализ на средства на българ-
ски език, институтът GATE – Големи данни за интелигентно общество – започна да изгражда 
екип за изследвания в областта на анализ на съдържанието на български език в социални ме-
дии и създаване на инструменти за откриване на дезинформация. 

3. Социалните медии в България 
Според статистически данни за потребителите на интернет в България, към януари 2021 г. 

около 71% от населението на България (4,91 млн) са потребители на интернет и болшинство-
то – 4,3 млн, използват и социални мрежи.15 Фиг. 1 представя популярността на различните 
социални медии у нас – известно е, че в различни държави има различни предпочитания. В тон 
със съвременните тенденции, платформата за видеоклипове YouTube e заела челна позиция по 
популярност, следвана от Facebook и неговия канал за размяна на лични съобщения.

 
Фиг. 1. Подредба на социалните медии според популярността им в България през 2020 – 2021 г.  

Процентите представят използването на конкретни социални медии спрямо извадката  
от всички потребители на социални медии

В тази публикация се спираме само на анализа на текстове, които се разпространяват в 
социалните медии. Дезинформация се разпространява активно и с изображения и видео съоб-
щения, но техният анализ е по-сложен. Тук даваме само един пример на изображение, което се 
появи в българските социални медии, което дезинформира на различни нива.

14 Вълчанов, И. Таксономичен поглед към фалшивите новини [онлайн]. В: Медии и комуникации на 21. 
век, 2018, Т. 2, бр. 1, с. 24 – 30. Достъпно от: https://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol2/iss1/4; Мавродиева, И. Фалшиви 
новини: теоретични дилеми, методически аспекти и проявления в кризисна комуникация [онлайн]. В: Медии 
и комуникации на 21. век, 2020, Т. 4, бр. 1, с. 47 – 55. Достъпно от: https://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol4/iss1/5; 
Инджов, И. Борба с фалшивите новини с инструментариума на закона и на саморегулацията – българският случай 
[онлайн]. В: Медии и комуникации на 21. век, 2018, Т. 2, бр. 1, с. 48 – 60. Достъпно от: https://journals.uni-vt.bg/
mc/bul/vol2/iss1/7; Митева, Н. Практики за разкриване и противодействие на фалшиви новини – българският опит 
[онлайн]. В: Медии и комуникации на 21. век, 2018, Т. 2, бр. 1, с. 61 – 71. Достъпно от: https://journals.uni-vt.bg/mc/
bul/vol2/iss1/8; Димов, П., Иванов, Е. Фалшивите новини. Разпознаване на фалшивите новини и дезинформацията 
в съвременната хибридна среда за сигурност [онлайн]. София: Военна академия „Георги Стойков Раковски“, 
2020. 204 с. Достъпно от: https://rndc.bg/wp-content/uploads/2020/05/FakeNews-21-05-2020-pechat.pdf

15 Източник на статистическите данни тук и за Фиг. 1 е DIGITAL 2021: BULGARIA [онлайн]. Достъпно от: 
https://datareportal.com/reports/digital-2021-bulgaria

https://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol2/iss1/7
https://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol2/iss1/7
https://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol2/iss1/8
https://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol2/iss1/8
https://datareportal.com/reports/digital-2021-bulgaria
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Фиг. 2. Изображение от социалните медии. Ако идеята е била в коя държава са създадени съответните 

ваксини, Moderna е също американска. Ако идеята е, че съответните ваксини са най-популярни в съответна-
та държава, във Великобритания най-висок брой поставени ваксини са на Pfizer. Тук не коментираме изобщо 

издържаността на посланието за популярност или ефективност на реда за България

Пилотно изследване на теми около пандемията от социалните медии в България 
За начало на изследването на съдържание от български социални медии в GATE решихме 

да извлечем множества от съобщения на български език. През миналата година експерименти-
рахме с две множества от данни, 3000 съобщения от Twitter16 и 1000 извлечени със средството 
CrowdTangle от Facebook.17 

Методология на изследването 
За да може да се разработят автоматични средства за анализ и класификация на съобще-

ния се преминава през етап на ръчен анализ. В началните си изследвания решихме да анали-
зираме дали в българските социални медии са популярни същите теми, по които се появяват 
най-много съобщения с дезинформация според изследвания в чужбина. Популярно сравнител-
но изследване на темите, по които има дезинформация в социалните медии във Великобрита-
ния, Испания и Франция е това на FirstDraft.18

В него са изследвани постове от Instagram, Twitter и Facebook от периода 15 юни 2020 – 
15 септември 2020. За целите на изследването са създадени множества със 100 най-популярни 
поста за всеки език на всяка платформа. След това тези постове са анализирани и класифици-
рани ръчно. Предложени са шест категории, към които се отнасят тези постове:

 безопасност, ефикасност и необходимост;
 политически и икономически мотиви;
 конспиративни теории;
 свобода и свободно придвижване;
 морал и религия;
 други.

Категорията „Други“ се използва, когато даден пост попада в 2 или повече категории, т.е. 
е трудно да се определи каква е тематиката. Изследването на FirstDraft показва, че има разлика 
в интереса към определени теми според страната – например постове, които са свързани с мо-

16 Dobreva, M. Disinformation research in Bulgarian. Datasets and Tools [онлайн]. В: Proceedings of the 14th 
International Conference Education and Research in the Information Society, Plovdiv, Bulgaria September 27 – 28, 2021, 
p. 54 – 63. Достъпно от: http://ceur-ws.org/Vol-3061/ERIS_2021-art06(reg).pdf 

17 В тази публикация са използвани данни, извлечени от Facebook. 
18 Smith, R., Cubbon, S., Wardle, C. Under the surface: COVID-19 vaccine narratives, misinformation and data 

deficits on social media. 2020 [онлайн]. Достъпно от: https://firstdraftnews.org/long-form-article/under-the-surface-
covid-19-vaccine-narratives-misinformation-and-data-deficits-on-social-media/

http://ceur-ws.org/Vol-3061/ERIS_2021-art06(reg).pdf
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рал и религия се появяват в испанската извадка, но тази тема не е така популярна на английски 
и френски език.

Популярните у нас теми 
Ние извлякохме най-популярни постове от отворени групи във Facebook. При използва-

нето на CrowdTangle достъп има само до съобщенията, които са видими за всички, т.е. тези от 
отворени групи. За момента не можем да преценим дали в затворени групи има по-популярни 
постове, защото нямаме достъп до данните за популярността на постове от затворени групи. 

Разпределението по категории след ръчен анализ от двама анотатори и съгласуване на 
анотациите показа, че в нашите медии най-популярни са постовете, свързани с различни тео-
рии на конспирацията. Липсват постове от категорията морал и религия. 

 
Фиг. 3. Резултати по категории в постове на български език от Facebook

Обобщихме и какви теми се разглеждат в извадката ни от българските социални медии 
в различните категории (Вж. Табл. 1). Нашата извадка съдържа данни от първата половина на 
2021 г. Интересно е да се проследи динамиката в появата и замирането на различни теми – 
нещо, което планираме да направим в бъдеще.

Категория Теми
Безопасност, ефикасност и 
необходимост

•	 Предпазват ли ваксините срещу COVID-19?
•	 Починали хора след ваксинация
•	 Странични ефекти на ваксините
•	 Трябва ли да се носят маски?

Политически и икономиче-
ски мотиви

•	 Кой има политическа или икономическа изгода от пандемията?
•	 Манипулиране на данните за COVID-19 (излекувани и заразени)
•	 Закупуването на ваксини

Конспиративни теории •	 Съществува ли COVID-19?
•	 COVID-19 е създаден в лаборатория
•	 Бил Гейтс иска да ни постави чипове чрез ваксините
•	 Фалшифициране на PCR тестове

Свобода и свободно прид-
вижване

•	 Принудително ваксиниране
•	 Ограничаване на свободното движение на хората
•	 Граждански протести, за които медиите не ни информират

Морал и религия Няма разглеждани теми.19

Табл. 1

19 Ако се съпоставят темите от исторически приписки в ръкописи като своеобразен за миналото коментар, 
подобен, но не така масов като съвременните социални медии, пандемиите са се възприемали като Божие нака-
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3. Заключение. Ролята на библиотечните специалисти в противодействието 
на дезинформацията 
Докато се достигне до по-добро ниво на медийна грамотност у нас и се разработят ав-

томатични средства за подкрепа на откриването на проблемна информация, гражданите се 
ориен тират в потока от дигитално съдържание според собственото си ниво на критично мисле-
не и информираност. Споменахме в увода на тази публикация, че библиотечните специалисти, 
които помагат за намирането на източници по вълнуващи гражданите въпроси, поемат ролята 
на своеобразни медиатори20 в условията на дезинформация. Това изисква те самите да са добре 
ориентирани в достоверните източници на средства и наличните инструменти за проверка на 
факти в дигитална среда. 

У нас вече има положителен опит от обучение на библиотечни специалисти. Институ-
тът GATE също добави две събития – лятна школа, която се проведе на 27 – 28 юли 2021 г. в 
Пловдив и включваше млади изследователи и библиотечни специалисти, и обучителна сесия 
за библиотекари от Пловдивски регион, проведена на 29 септември 2021 г. В лятната школа 
основната тема беше как да се подпомогне откриването на дезинформация в дигитална среда 
със специализирани инструменти. В специализираното обучение разглеждахме стратегии за 
проверяване на факти. 

Все още няма пренасищане в тази област и можем да очакваме, че в следващите години 
ще има повече обучителни инициативи за библиотечни специалисти и те ще започнат да орга-
низират обучителни сесии за различните групи, с които работят активно. 2021 г. донесе поло-
жително развитие със създаването на българския проверител на факти21 и на Екипа за проверка 
на факти (ЕПФ)22 на БНР. Без съмнение в бъдеще ще сме свидетели на появата на нови техно-
логични инструменти и на увеличаване на инициативите за повишаване на информационната 
и медийната грамотност, където библиотеките могат да играят съществена роля.

зание. В други култури и днес се коментират подходящи молитви и ограничения като пост за лечение, но при нас 
тази тема не е сред популярните.

20 Цветкова, М. Библиотекарят филтър срещу фалшивите новини. В: ББИА онлайн, Год. VIII, 2018, бр. 6, 
с. 16 – 21.

21 Factcheck.bg [онлайн]. Достъпно от: https://factcheck.bg/ 
22 БНР: Проверка на факти [онлайн]. Достъпно от: https://bnr.bg/factcheck

https://factcheck.bg/
https://bnr.bg/factcheck
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НОВИ УМЕНИЯ И НОВИ РОЛИ НА ПЕРСОНАЛА 

Един съобразен с бъдещето подход за професионално образование 
и обучение 

Анета Дончева, Спаска Тарандова 

В областта на професионалното образование и обучение (ПОО) продължава започ-
натата реформа за подобряване на качеството и въвеждане на система за управление на профе-
сионалното образование и изграждане на мост между образователния сектор и потребностите 
на пазара на труда. Причините за новите подходи в областта на ПОО са, че преминаването 
през период на икономически спад засилва в дългосрочен план тенденциите на глобализация 
и цифровизация, които водят до необходимост от придобиване на нови умения. Оправдават се 
и прогнозите за намаляване на наличната работна сила вследствие на наблюдаваните демо-
графски тенденции. Разширяват се новите изискванията за зелена икономика. Това наложи и 
излизането през 2020 г. на Предложението за Препоръка на Съвета относно професионалното 
образование и обучение за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справед-
ливост и издръжливост.1 

В представянето на Предложението за Препоръка на Съвета относно ПОО от нашата 
Национална агенция за ПОО (НАПОО) се коментира, че това е част от текущото прилагане на 
Европейския стълб на социалните права, с която се укрепва неговият първи принцип „Образо-
вание, обучение и учене през целия живот“.2

Посочено е, че усложнената ситуация около COVID-19, е и възможност за системите на 
ПОО да укрепят капацитета си и да се популяризират сред широката общественост. Необхо-
димо е особено внимание да се обърне на техническата и технологична обезпеченост и модер-
ните методи за обучение, като например симулаторите и виртуалната и разширената реалност.

Към системите за ПОО е отправена огромна надежда за предоставяне на механизми за 
възстановяването от кризата, породена от коронавируса, особено чрез подкрепа за младежката 
заетост и повишаване на пригодността за заетост на работната сила в страните членки на ЕС. 
Предлагат се и някои основни действия, които да бъдат предприети на национално равнище, 
за да се гарантира резултатността на системите за ПОО.3

С оглед на това ПОО да е достъпно, привлекателно и гъвкаво и да предлага развитие на 
уменията и съответствието им с изискванията на пазара на труда, както и да се интегрира в 
цялостната политика по образование и заетост, е необходимо преди всичко да има съвременни 
методики за организиране и предоставяне на учебно съдържание, както и да е създаден съвре-
менен инструментариум за обучение.

1 Proposal for a Council recommendation on vocational education and training (VET) for sustainable competitiveness, 
social fairness and resilience [онлайн]. Достъпно от: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8e89305c-
bc37-11ea-811c-01aa75ed71a1/language-en

2 Предложение за Препоръка на Съвета относно ПОО [онлайн]. Достъпно от: https://www.navet.government.
bg/bg/predlozhenie-za-preporaka-na-saveta-otnosno-poo/

3 Пак там.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8e89305c-bc37-11ea-811c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8e89305c-bc37-11ea-811c-01aa75ed71a1/language-en
https://www.navet.government.bg/bg/predlozhenie-za-preporaka-na-saveta-otnosno-poo
https://www.navet.government.bg/bg/predlozhenie-za-preporaka-na-saveta-otnosno-poo
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Към тези основни цели и задачи в областта на ПОО е насочен и Проект БИБЛИО 
(BIBLIO), който ние вече сме представяли.4,5 Както става ясно от посочените публикации, цел-
та на проек та е преодоляване на липсата на умения в библиотечния сектор поради дигиталната 
трансформация, която променя ролята на библиотеките и библиотечните специалисти и улес-
нява придобиването на дигитални, предприемачески и напречни умения за библиотечните спе-
циалисти, за да отговори на дигиталната трансформация чрез създаване на система за оценка 
на уменията, предложение за обучение и валидиране и признаване.

Тук ще бъде направен опит да се разкрие новия, отговарящ на бъдещите потребности 
подход за ПОО, който предлага проекта БИБЛИО. Резултатите от работата по проекта показ-
ват възможностите за повишаване на квалификацията (усъвършенстване на съществуващите 
умения) и за преквалифициране (преминаване на обучение за придобиване на нови умения), 
които могат да придобият българските библиотекари през следващите години в условията на 
преодоляване на пандемията от коронавирус и при бързо развиващия се пазар на труда.

БИБЛИО има вече изработена:

1. Учебна програма, която модулно базира компетенциите и е за определени 
профили на работа 
Тази програма основно се отнася до ниво 5 на Европейската квалификационна рамка 

(EQF), но в нея е разрешено да се включат и бакалаври и магистри, особено такива, които 
работят отдавна в библиотеките. Програмата включва модули за цифрови, предприемачески и 
трансверсални компетенции. Основата за определяне на ролите и модулите са проведените об-
съждания между партньорите; анализа на резултатите от изследванията, като и изискванията 
на Европейската рамка за компетентност (European Competence Framework).

 Програмата ще бъде разпространена на езиците на партньорите-участници в проекта – 
английски, италиански, гръцки, латвийски и български. Електронната версия, вече е публику-
вана онлайн. Програмата е и за профилите на длъжностите „специалист комуникации и работа 
с общността“ (CECO – Community Engagement and Communication Officer) и „отговорник по 
цифрова трансформация“ (DIGY – Digital Transformation Facilitator).

2. Методология, създадена на базата на резултати от обучението и 
принципите на обучението на възрастни за реализиране на модулна учебна 
програма за ПОО 
 Методологията за ПОО се основа на:

– резултатите от обучението и принципите на образованието за възрастни за реализи-
ране на модулни висококачествени учебни програми за ПОО в библиотечния сек-
тор;

– новите подходи към образованието и развитие на компетенции, които се възползват 
от пълния потенциал на различните условия на обучение;

– процедурите за утвърждаване на официалното, неформално и открито, неформално 
обучение в библиотечния сектор;

4 Дончева, Анета, С. Тарандова. Проектът БИБЛИО (BIBLIO) като възможност за развитие на човешките 
ресурси в българските библиотеки. В: ББИА онлайн, Год. X, 2020, бр. 3, с. 40 – 46.

5 Тарандова, Спаска, Анета Дончева. Цифровата трансформация и библиотекарите: анализ на нуждите от 
нови знания и умения на пазара на труда в библиотечната сфера по проект БИБЛИО. Доклад на XXX Национална 
конференция на ББИА „Библиотеките в дигиталната епоха, 15 – 16 октомври 2020, София [онлайн]. Достъпно от: 
https://www.lib.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=1409&Itemid=112
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– масивен онлайн курс (MOOC), специализиран курс, който може да бъде адаптиран 
към националните нужди. 

 Методологията за ПОО включва:
– Квалификация за ПОО на ниво ЕС.

Квалификацията е съобразена с всички европейски рамки за компетентност: Европейска 
рамка за дигитална компетентност (DigComp); Европейска рамка за предприемачески умения 
(EntreComp); Рамка за електронна компетентност (e-CF) – обща европейска рамка за специа-
листи в областта на ИКТ във всички сектори.

Квалификацията е съобразена и с Европейските инструменти за квалификация: Евро-
пейската квалификационна рамка (ЕКР); Европейска кредитна система за професионално об-
разование и обучение (ECVET); Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в 
професионалното образование и обучение (EQAVET).

 Нововъзникващи профили на роли и модулна учебна програма за ПОО
В методологията се разкрива как в проекта се е стигнало до предложението да се създадат 

двата нови работни профила „специалист комуникации и работа с общността“ и „отговорник 
по цифрова трансформация“. Това вече сме представяли в доклад на предходната конференция 
на ББИА6, като се вижда сериозната проучвателна работа на екипите – кабинетно проучва-
не, проучване на нуждите от обучение, задълбочени интервюта с библиотечни специалисти и 
интервюта с най-добри практики с доставчици на ПОО; национални резултати; сравнителен 
анализ. 

Базираната на компетенции модулна учебна програма за ПОО за профилите на длъж-
ностните роли е синтезирана от набора от компетенции, произведени в работен пакет „Анализ 
на потребностите от умения на пазара на труда в библиотечния сектор“, за да отговори на нуж-
дите на профил на длъжностната роля. Модулният подход улеснява адаптирането на учебните 
програми и синтеза на нови учебни програми, за да отговори на възникващите професионални 
нужди на различни нива. Методологията представя разработена учебна програма за ПОО за 
специализирано обучение по двата профила, като учебната програма обхваща основни техни-
чески умения, но също така е насочена към съвременни (дигитални и меки) умения, от които 
библиотекарите все повече се нуждаят, но които не са обхванати от традиционното обучение. 
Отчетено е, че посочените по-горе профили са ролеви профили, а не длъжности, т.е. служител 
в организацията на една длъжност може да има различни роли.

 Методи и инструменти за обучение 
В методологията е отбелязано, че обучението по предложените програми интегрира как-

то формално, така и неформално обучение. Посочено е, че в областта на образованието за въз-
растни няма предпочитан вариант: в зависимост от целевата група и контекста, в който се про-
вежда обучението, то може да е полезно и да е съсредоточено върху различни видове обучение. 
Това означава, че за всеки отделен случай, дейността по обучение може да се характеризира с 
напълно неформален подход, чрез променлива комбинация от формални и неформални части 
или може да се характеризира с напълно формален подход.

При разработването на учебните материали се предлага комбинация от различни видове 
обучение, които включват МООС и специализирани курсове. Партньорите в проекта се до-
говориха за разработване на учебни материали за всеки тип обучение/учене. МООС включва 
напр. кратко въвеждащо анимационно видео; описание на резултатите от обучението и съдър-
жанието на модула; отворени информационни ресурси; онлайн тестове за оценка; записани 
уебинари. 

6 Пак там.
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Учебните материали за курс за специализация за всички модули включват: подробно 
опи сание на резултатите от обучението и съдържанието на модула; какво бихте научили в рам-
ките на този модул; тестове и упражнения за оценяване; програма на проекта и описание на 
задачите (обучение, базирано на проекти); сценарии за изпълнение на различни учебни задачи 
(учене, базирано на работа); отворени информационни ресурси; видеоклипове с най-добри 
практики (национални версии); програми на семинарите.

Всички видове обучение/учене ще включват оценка (с шаблони) на обучаемите. Методо-
логически оценката ще се основава на подхода на резултатите от обучението, като се вземат 
предвид Единиците резултати от обучението (ЕРУ) за учебен модул. 

В методиката се предвижда как в обучението да се включат обучители, работодатели и 
стажанти, а също така се посочват изискванията за участие в обучението. Като ключови кри-
терии за избор първоначално могат да бъдат предварително дефинирани два критерия: про-
фесия (участникът в обучението трябва да е професионалист, свързан с библиотечния сектор 
или свързани организации) и трудов опит. Тъй като курсът на обучение е модулен, различните 
модули изискват различни нива на компетентност (основни или междинни цифрови компетен-
ции; основни предприемачески и трансверсални компетенции; умения за работа с различни 
източници на информация в библиотеките и в дигиталната среда; ниво на английски език B2 
и при специализираните курсове задължително да е завършен масивният отворен онлайн курс 
и др.).

 Пилотиране, оценяване на обучението и валидиране на компетентността
Проектът се фокусира върху пилотирането на курс за специализация, за да се гаранти-

ра, че модулната учебна програма е подходяща за целта, съответстваща на идентифицираните 
професионални нужди и силно съвместима с Европейската квалификационна рамка и Евро-
пейската система за кредити в професионалното образование и обучение (EQF – ECVET). Под-
ходът на резултатите от обучението ще се прилага за създаване на профили на работни места 
и проектиране на модули за обучение, като се вземат предвид принципите на ECVET, за да се 
улесни признаването на ученето и мобилността. Той ще се основава на Единици резултати от 
ученето (ЕРУ) като набор от знания, умения и компетенции, необходими за развитието на спе-
цифична експертиза. Планираните дейности в рамките на всеки обучителен модул ще насърчат 
придобиването на компетенции и по-нататъшното им прилагане в конкретни и реални ситуа-
ции. Принципите на Европейската референтна рамка за осигуряване на качество (Препоръката 
EQАVET) се предвижда да се прилагат по време на целия проект.

3. Инструментариум за обучение, който описва различни начини за 
прилагане на методологията 
Този инструментариум е специално разработен за преподаватели, учители и други пре-

подаватели, участващи в проекта, за да ги подпомага при създаването на успешна инициатива 
за обучение. 

Той обяснява подхода на пълния тристепенен процес на обучение:
 масивен отворен онлайн курс (MOOC);
 специализиран курс лице в лице;
 обучение, базирано на работа в партньорска библиотека.

Той съдържа план за обучение, насоки, отворени образователни ресурси и резултати от 
обучението и редица други подробности, свързани с обучението.

Структурата на БИБЛИО Инструментариум се състои от MOOC онлайн обучение, включ-
ващо теоретично индивидуално обучение и специализиран курс, който може да се провежда 
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като смесено обучение или обучение на работното място. Включени са и модули за профилите 
CECO и DIGY с учебни програми.

Педагогическата рамка на методологията на обучението показва интегриране както на 
формалното, така и на неформалното обучение. Разкриват се подробно изисквания за старти-
ране на модула и тези за завършване на модула, както и изискуемите нива на компетентност.

Обучението в рамките на проекта се състои от няколко подхода – MOOC онлайн обу-
чение и курс за специализация. По време на обучението по MOOC потенциалните обучаеми 
ще изучават теоретичната програма чрез онлайн интерактивно учебно съдържание, експертни 
уебинари и допълнителни проучвания чрез отворените информационни ресурси. Специализи-
раните курсове ще включват комбинирани програми за обучение, база от проекти и принципи 
на обучение на работната база. 

Програмата за обучение ще бъде тествана в 4 пилотни страни (Италия, България, Латвия 
и Гърция) и ще бъде насочена към предоставяне на учебните планове, които ще бъдат струк-
турирани, както следва: 

 Масов отворен онлайн курс (MOOC) – 80 часа;
 Специализиран курс:

– Смесено обучение – общо 240 часа (20 часа оценка).
– Обучение в класната стая (20 часа).
– Онлайн уроци и самообучение (160 часа).
– Проектно базирано обучение (40 часа).
– Обучение, базирано на работа – общо 165 часа (5 часа оценка).

Учебната програма ще бъде публично достъпна за употреба от институциите за ПОО, 
преподаващи библиотечни науки и библиотечно дело, по-специално в страните партньори, но 
също и за други заинтересовани страни в Европа.

БИБЛИО MOOC стартира на 4 октомври 2021 г. Курсът беше достъпен на английски език 
за всички заинтересовани учащи по целия свят от консорциума БИБЛИО. Участието е безплат-
но и регистрацията се осъществяваше лесно чрез попълване на формуляр. Участниците, които 
успешно завършат MOOC, ще получат сертификат за завършване.

MOOC е част от модулната програма за обучение за развитие на компетентностите, 
включени в профилите на CECO и DIGY. Той ще бъде последван от комбиниран курс на обу-
чение и от учебни дейности, базирани на работата. Българските библиотекари и библиотечни 
специалисти имат възможност да се включат в курсовете и това ще им даде възможности за 
подобряване на качеството на тяхната професионална квалификация.
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Експертно-консултантска и методична дейност за училищните 
библиотеки в област Пловдив в COVID и извън COVID среда 

Таня Пилева 

По силата на чл. 27, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените библиотеки, регионал-
ните библиотеки извършват координационна, експертно-консултантска и квалификационна 
дейност за библиотеките от региона, т. е. всички библиотеки на територията на съответната 
област, в това число и училищните библиотеки, където и доколкото съществуват. 

В отдел „Методичен“ на НБ „Иван Вазов“ – Пловдив има разделение на обществените 
библиотеки по общини, а всички училищни са в моя ресор. През всички години на българския 
преход винаги са били на вниманието на методист в нашия отдел. Събирани и обобщавани 
са статистически данни, водени са разговори с различни институции и на различни нива в 
стремеж да бъдат съхранени и финансово обезпечени. Подготвяни са образци за нормативни 
документи, утвърждаващи статута, финансирането и развитието им.

В последните години експертно-консултантската и методична дейност за училищните 
библиотеки обхваща широк диапазон от дейности. 

Квалификационна дейност 
Едно от основните направления в работата на методиста е поддържащата квалификация 

на библиотечните специалисти и се планира внимателно за всяка следваща година. Преди на-
чалото на пандемията училищните библиотекари се събираха три или четири пъти в годината 
за провеждане на семинари, практикуми и обучения на различни теми, актуални за конкретния 
момент или свързани с новости в професията. 

В област Пловдив всички библиотекари са с необходимата професионална квалификация 
и не се налага да се провеждат обучения за библиотечна технология и различните ежедневни 
дейности в библиотеката, затова се акцентира върху нови методи на работа, иновации и т. 
н. Темите са различни, съобразени със спецификата на работата в училищната библиотека и 
промените в обществената среда: „Информационна грамотност и култура за ученици“, „Ра-
бота с електронни ресурси и услуги“, „Насърчаване на четенето в училищната библиотека“, 
„Справочно-библиографската и информационна дейност в библиотеките в контекста на нови-
те информационни и комуникационни технологии“, „Новите учебни програми и работата на 
училищната библиотека“, „Информационни ресурси в интернет. Стратегии за информацион-
но търсене“, „Нови и променени стандарти в библиотечната практика“, „Основни понятия 
и направления на библиотечния маркетинг. Модел на маркетинг микса (4Рs). Маркетинг на 
училищната библио тека“, „Маркетингови комуникации в училищната библиотека“, „Марке-
тингови изследвания в училищната библиотека“, „Промоционални техники. Изработване на 
промоционален план на училищната библиотека“, „Библиотечна реклама. Реклама на учи-
лищната библиотека“, „Новата таблица на УДК и въвеждането ѝ в училищната библиотека“, 
„Възрастови особености на децата и юношите в контекста на новите технологии и четенето“, 
„Облачните технологии и училищната библиотека“ и др.

В резултат от регулярно провежданите квалификационни занимания през годините и 
оживените дискусии по различните теми, библиотечните специалисти се опознаха, добиха 
увереност и повишена мотивацията за работа, предостави им се възможност за непрекъсната 
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комуникация. На срещите се представят новоназначените библиотекари и се работи за тяхното 
приобщаване към екипа. 

В последните години се забелязва повишаване на стойността на основните показатели от 
библиотечната дейност, всяка година се увеличава броят на проведените уроци и инициативи с 
ученици, както обучения за придобиване на информационна грамотност, така и за насърчаване 
на четенето и уроци по различни предмети, проведени в библиотеката съвместно с учители. 

През април 2014 г. се проведе анкетно проучване сред училищните библиотекари за из-
следване на нагласите им за квалификационни занимания като тематика и периодичност. Второ 
подобно изследване се направи през септември 2021 г. Интересно е да се съпоставят резулта-
тите от двете анкети, получени с разлика от седем години. В двете изследвания са се включили 
около 80% от библиотекарите. Високият процент участие показва, че библиотекарите изпитват 
нужда от поддържаща квалификация, въпреки че по-голямата част от тях имат доста повече от 
10 години стаж като библиотечни специалисти. Интересното е, че съставът на библиотекарите 
не е много различен при първото и второто проучване.

Сравнявайки отговорите на различните въпроси могат да се направят съответните изво-
ди: макар и малко е нараснал броят на библиотекарите на възраст до 30 г.; повишено е желание-
то за повече квалификационни занимания – 39% предпочитат да са на тримесечие, срещу 12% 
през 2014 г.; като форма на квалификация повече специалисти проявяват предпочитания към 
по-динамични форми, с по-активно участие в заниманията – тренинги, дискусионни форми и 
др.; завишен е интересът към съвременните технологии и иновативни форми за обслужване, 
както и работа по проекти и набиране на средства; нови стандарти и нормативни документи в 
областта на библиотечната практика. Заслужава да се отбележи, че значителна част от библио-
текарите с голям стаж и опит в библиотечната дейност в училище, смятат, че квалификацион-
ните занимания трябва да се провеждат на всеки три месеца, а един от тях е посочил да бъдат 
на два месеца.

Осъзнатият стремеж към квалификационна дейност е индикатор за желанието на учи-
лищните библиотекари да работят на високо ниво, използвайки съвременни методи и форми 
на работа и следвайки световния опит, за да бъдат максимално полезни на своите потребители.

Изграждане на партньорства и съвместни дейности 
Един от важните партньори при работата с училищните библиотеки е Регионалното 

управление на образованието (РУО) – Пловдив. Още през 2014 г. се сключи „Споразумение за 
развитие и укрепване на библиотечно-информационното обслужване в системата на училищ-
ното образование на територията на град Пловдив и Пловдивска област за повишаване качест-
вото на образованието“. През ноември същата година това сътрудничество направи възможно 
предложенията за промяна в проектозакона за предучилищното и училищното образование, 
подготвени от методиста и с подкрепата на ръководството на нашата библиотека, да достиг-
нат до Министерство на образованието и Комисията по образование в Народното събрание, 
придружени с писмо за подкрепа, подписано от г-жа Киркова, началник на РУО – Пловдив 
и включени към предложенията на самото управление. Заедно с получената подкрепа от ня-
кои регионални библиотеки, Учителския синдикат „Подкрепа“, Съюза на работодателите в 
образованието – Пловдив и няколко директори на училища в Пловдивски регион, успяхме да 
допринесем за включване на училищните библиотеки в Закона за предучилищно и училищно 
образование в чл. 22 и в Държавните образователни стандарти, в Стандарт № 12. Физическа 
среда и библиотечно обслужване. В резултат на това през 2015 и 2016 г. в Пловдив и региона се 
разкриха четири нови библиотечни щата – в Спортно училище „Васил Левски“, СУ „Чернори-
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зец Храбър“ и ОУ „Райна Княгиня“, а също и в една селска библиотека – в СУ „Св. св. Кирил 
и Методий“, с. Калековец.

През 2015 г. по инициатива на методиста и в партньорство с РУО – Пловдив се проведе 
кампания за обществена подкрепа „Училищните библиотеки са необходими за нашите деца“, 
организирана и проведена в три етапа. Началото се постави с анкетно проучване сред учите-
лите от област Пловдив за мнението им относно мястото и ролята на училищната библиоте-
ка в образователно-възпитателния процес и цялостното израстване на младите хора, взаимо-
действието учител – библиотека и насърчаване на четенето сред подрастващите. Включиха се 
1227 учители от различни области на училищното образование.

Всички анкетирани смятат, че библиотеката трябва да участва както в учебната работа, 
така и в извънкласната дейност в училище, а освен това да организира и самостоятелни прояви 
за учениците. Факторите, които имат най-голямо значение, според анкетираните, за пълноцен-
ното функциониране на библиотеката, са библиотекарят и библиотечният фонд.

Вторият етап от кампанията включва провеждането на дискусии с ученици от първи до 
дванадесети клас на тема „Училищната библиотека в живота на младите хора. Представата им 
за идеалната библиотека“. Състояха се три срещи – в ОУ „Алеко Константинов“, ОУ „Дими-
тър Талев“ и ЕГ „Пловдив“ с участието на повече от 100 учащи се. По покана на Ученическия 
библиотечен съвет към библиотеката в Английската гимназия, създаден същата година и ини-
цииран от най-ревностните ѝ почитатели, се присъединиха ученици от ЕГ „Иван Вазов“ и ХГ 
„Св. св. Кирил и Методий“.

В хода на дискусията се изказаха различни мнения и редица интересни предложения за 
извършване на промени в училищните библиотеки и разнообразяване на дейността им, за да 
бъдат по-привлекателни за младите хора и да ги посещават с удоволствие и желание.

В третия етап на кампанията се включиха учители и училищни библиотекари за про-
веждане на дискусия на тема „Значението на училищната библиотека за интелектуалното и 
личностно израстване на младите хора и взаимоотношението учител – библиотека“, която се 
състоя в Актовата зала на ХГ „Св. св. Кирил и Методий“. Постъпиха предложения за привли-
чане на повече ученици като доброволци на библиотеката; отчете се фактът, че провеждането 
на съвместни уроци сред уюта на книгите, е от важно значение за децата и юношите; предложи 
се библиотекарят да се включва в общоучилищни проекти.

През 2016 г. партньорството с РУО – Пловдив предостави възможност на методиста да 
осъществи среща с учителите по Български език и литература, по покана на ст. експерта по 
БЕЛ по време на есенните съвещания, за възможностите, предоставени от учебната програма 
за провеждане на обучения за изграждане на информационна грамотност и култура сред уче-
ниците. Голяма част от учителите проявиха жив интерес към този вид обучения и поискаха да 
се запознаят подробно с темите, включени в тези уроци. 

В две поредни години се състояха работни срещи с начални учители, в които методистът 
взе участие по покана на ст. експерта за обучението в начален етап, Мариана Механджиева, за 
да се дискутират възможностите за съвместна работа с учителите за насърчаване на детското 
четене и провеждане на обучения по информационна грамотност.

През 2019 г. бяха организирани и проведени два форума с участието на методиста по 
покана на РУО – Пловдив. Първият беше проведен с участието на начални учители от област 
Пловдив на тема „Диференцирано образование и детското четене“, на който представих въз-
можности за взаимодействие между училището и библиотеката. Вторият – „Стратегии и по-
литики за интеркултурно образование в съвременното българско училище“, беше проведен с 
участието на учители от всички образователни области.



 84

През март 2020 г., във връзка с обявеното обществено обсъждане на проект за „Наред-
ба за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детски градини, 
училища и центрове за подкрепа за личностно развитие“ според изискванията на Държавен 
образователен стандарт 12 от ЗПУО, изготвих предложения за промяна в частта за училищната 
библиотека, придружени с пакет проектопредложения за Длъжностна характеристика, Стан-
дарт за библиотечно-информационно обслужване в библиотеките от системата на училищно-
то образование, Правилник за дейността на училищната библиотека, актуализиран вариант 
на Наредбата за запазване на библиотечните фондове, по която все още работят училищните 
библиотеки и предложения за промяна в обучението на библиотекари, работещи и желаещи да 
работят с деца и младежи. Пакетът документи се подготви по настояване на партньорите от 
РУО – Пловдив. Те бяха приложени към предложенията на РУО – Пловдив и изпратени в МОН.

Всяка година се изготвя план за съвместна дейност между методиста, отговарящ за учи-
лищните библиотеки и партньорите от РУО – Пловдив. В резултат от проведените застъпни-
чески кампании през 2015 и 2016 г., дейността на училищните библиотеки се активизира, биб-
лио течните специалисти получиха допълнителна мотивация за пълноценна дейност.

 През ноември 2015 г., по предложение на директора на регионалната библиотека, ме-
тодистът се включи в комисия за изготвяне на Общински план за действие в изпълнение на 
Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността в периода 2015 – 2016. 
Това постави началото на ново партньорство – с отдел „Образование“ към Община Пловдив. 
Така библиотеката направи мост за сътрудничество между трите институции, имащи най-осе-
заемо значение за личностното израстване и интелектуалното развитие на децата и младежите 
в града. Организираха се и се осъществиха няколко инициативи, към които учениците прояви-
ха голям интерес.

Едни от най-важните партньори в експертно-консултантската и методична дейност са ди-
ректорите на училищата, в които има щатно библиотечно обслужване. При всяка възможност 
се осъществяват контакти с тях. Преди второто затваряне на учебните заведения през ноември 
2020 г. изпратих писма до тях с описание на дейностите, които могат да извършват библио-
текарите в отсъствието на ученици, а също и молба да получат служебни имейли и място в 
облачното пространство на училището за връзка с учениците, подготвяне на онлайн събития 
и т.н. за извършване на библиотечна дейност. В резултат на това колегите не бяха изпратени в 
принудителен отпуск, както при първото затваряне, а получиха и достъп до облачното прос-
транство и имаха възможност да се включват онлайн и да подготвят различни инициативи и 
обучения в онлайн среда.

Изследване на дейността на библиотеките в дигитална среда 
В качеството си на методист, отговарящ за училищните библиотеки в област Пловдив, 

поисках от библиотекарите информация за дейността на всяка библиотека по време на дис-
танционното обучение. Събраните данни обобщих и анализирах, за да направя извод до колко 
училищните библиотеки са в състояние да работят и да бъдат полезни на своите потребители 
в дигитална среда.

Оказа се, че при първото затваряне на училищата, не всички библиотечни специалисти 
са имали възможността да работят и да направят необходимото за подпомагане на образова-
телния процес в училище, когато децата не присъстват физически. Почти една трета от биб-
лиотекарите са изпратени в принудителен отпуск, а библиотеките са затворени по нареждане 
на училищните директори. Според тяхното мнение библиотекарят няма работа в отсъствието 
на учениците за периода на дистанционното обучение. Това е причината, провокирала изпра-
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щането на писмата до директорите на училищата преди второто преминаване в дистанционно 
обучение.

Като цяло училищните библиотеки в Пловдивски регион не са готови да работят пълно-
ценно в дигитална среда, както и повечето библиотеки в България. 

Училищен библиотекар на годината 
Месец октомври е обявен за международен месец на училищните библиотеки. По този 

повод през 2019 г. се учреди и връчи за първи път награда „Училищен библиотекар на година-
та“. Изработиха се критерии за неговото определяне на базата на статистическите и текстови 
отчети на училищните библиотеки за изтеклата година. Голямата награда, статуетка и диплом, 
се връчва от директора на НБ „Иван Вазов“ – Пловдив на специално организирано тържество 
в присъствието на библиотекарите, работещи в училищата на Пловдивски регион. Преди обя-
вяването на победителя се прочитат изготвените от методиста специални визитки на номини-
раните библиотекари.

Наградата „Училищен библиотекар на годината“ се връчи в три поредни години, като 
през 2021 г. церемонията се състоя онлайн.

Изследване за състоянието и развитието на училищните библиотеки в 
Пловдивски регион 1990 – 2018 
През 2019 г. се проведе изследване за причините, довели до закриването на 37 училищни 

библиотеки в периода 1990 – 2018. То се базира на наличната информация в отдел „Методи-
чен“: статистически данни за всички 31 работещи в момента и 37 закрити училищни биб-
лиотеки, т.е. общо 68 в периода 1990/1991 – 2017/2018 учебна година; текстовите им отчети 
за същия период; отчетите на отдел „Методичен“ в този времеви диапазон; информацията за 
проведени квалификационни занимания; писмени оценки за работещите библиотекари и биб-
лиотеки; нормативна база и промените в нея на образователното министерство; библиотечното 
законодателство за разглеждания период.

Изводите от направеното изследване са:
 основният фактор, оказващ влияние върху съдбата на училищните библиотеки, е лип-

сата на подзаконова нормативната база, която да гарантира задължителния характер на 
библиотеката в училище, да регламентира финансирането ѝ, статута и професионал-
ното щатно библиотечно обслужване;

 наличие на непосредствена връзка методист – библиотекари и своевременно предос-
тавяне на необходимата им експертно-консултантска и методическа помощ, адекватна 
и навременна квалификационна дейност;

 промени в обществената и технологична среда и липсата на адекватна реакция от 
страна на част от библиотечните специалисти.

Проект за пакет от нормативни документи 
В последните години се работи и по проекти за нормативни документи, регламентиращи 

статута, финансирането и цялостната дейност на библиотеките в системата на училищното об-
разование. Вече е подготвен проект за пакет от основни нормативни документи и е предоста-
вен за обсъждане на регионалните библиотеки чрез методистите.

Изключително важно е наличието на нормативна база за училищните библиотеки, коя-
то да осигури тяхното съществуване, независимо от мнението и желанието на директорите 
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на училищата, да регламентира статута, финансирането им и наличието на библиотечен спе-
циалист с необходимата квалификация, разполагащ с неоспоримата възможност да определя 
посоката и дейността на съответната библиотека в качеството си на единствен професионално 
подготвен за тази цел специалист. Относителната самостоятелност ще доведе до разгръщане 
на творческия и интелектуален потенциал на библиотекарите като участници не само в обра-
зователния процес, но и в цялостното изграждане на подрастващите като знаещи, мислещи и 
креативни личности, приобщени към книгата и четенето, с осъзната необходимост за намира-
не, анализиране и оценка на търсената информация, което от своя страна води до увереност и 
самочувствие за справяне с предизвикателствата на реалните житейски ситуации и бъдещото 
им развитие като пълноценни граждани на обществото.

Заключение 
Когато се говори за насърчаване на четенето и изграждане на трайни навици за общува-

не с книгата, безспорен е фактът, че това се случва в началната училищна възраст на децата. 
Много често те за първи път имат досег с библиотека именно тогава, когато влязат в училище. 
Още повече, че училищната библиотека е достъпна за тях ежедневно, всяко междучасие и 
лесно се създава желанието за посещение в нея и ползването ѝ. При наличието на професио-
нално подготвен библиотекар, нейната дейност е ефективна и пълноценна, превръща се в част 
от цялостния образователно-възпитателен процес в училището. Процесът на стимулиране на 
детското четене и функционалната грамотност на подрастващите е съвсем непосредствен и 
практически осъществим. Това определя важно място на системата от училищни библиотеки 
във всяка страна. Редица изследвания в различни държави показват, че в училища с налична 
библиотека и щатно библиотечно обслужване, тя е фактор за повишена успеваемост на учени-
ците.

Наложително е библиотечната колегия и професионалната ни асоциация да търсят въз-
можности за преговори с Министерство на образованието и науката за изграждане на структу-
ра към министерството и съответно към регионалните управления на образованието по места, 
които да осъществяват законодателни и контролни функции спрямо училищните библиотеки, 
в партньорство и взаимодействие с методистите в съответния регион и в същото време да 
съдействат за доброто им финансиране и развитие в полза на училищната общност и предос-
тавяне на необходимите условия с целенасочената си дейност да допринасят за израстване на 
креативни, интелигентни и знаещи млади хора в България.
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Анализ на анкета за професионалната квалификация на 
библиотекарите от Пловдивска област 

Ангелина Ставрева 

Методичен отдел на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив проведе проуч-
ване сред библиотекарите от Пловдивска област в периода от 10 август до 10 септември 2021 г. 
чрез анкета на тема „Професионалната квалификация на библиотекарите“. Анкетата беше 
свързана с търсене на мнението на библиотекарите от обществените и училищните библио-
теки за това какви знания и умения искат да придобият в резултат на квалификационната дей-
ност на отдела и да се съобрази с тях планирането на бъдещите занимания на библиотечните 
специалисти. От изпратените 220 анкетни формуляри се получиха 145 отговора, което е повече 
от половината, а резултатите от това анкетно проучване ще помогнат да се постигне съответ-
ствие между очакванията на библиотекарите и предоставяната квалификационна програма от 
методистите.

37,2% от анкетираните са на възраст от 51 до 60 г., 20,7% – от 31 до 40 г., 20% – от 41 
до 50 г., 17,9% – над 60 г. и само 4% са на възраст до 30 г. С над 10 години стаж са повече от 
половината специалисти, попълнили анкетата – 53,1%. Следващата голяма група е с библиоте-
чен стаж до 3 години – 24,8%. От 3 до 5 години стаж имат 11,7% от анкетираните, а от 6 до 10 
години стаж – 10,3%.

Отговори на въпросите от анкетата 
На първия въпрос „Колко пъти през годината считате, че трябва да бъдете обучавани?“, 

отговорите на анкетираните се разделят на три големи групи почти по равно – на шестме-
сечие – 35,2%, всяко тримесечие – 33,1% и веднъж годишно – 23,4%. От всички форми на 
квалификационна дейност най-предпочитани са семинари по основни теми на библиотечната 
теория и практика – 98 човека, които традиционно са най-често провеждани и най-познати. 
На второ място, с 89 отговора, са посочени работните срещи, които се утвърдиха като полезна 
форма на квалификация през последните години, чрез която библиотекарите имат възможност 
по-активно да участват в срещите и да вземат решения по актуални теми. С почти същия ре-
зултат – 87 отговора, е формата обмяна на опит с други библиотеки. Този резултат тълкуваме 
с желанието на библиотекарите да се запознаят с вече реализирани дейности от техни колеги 
в библиотеките. В интервала с 30 – 40 отговора попадат формите мултимедийно обучение и 
дистанционно обучение, които стават все по-актуални в днешно време, предпочитанията за тях 
ни насочват в посока на разработване на нови форми за обучение в онлайн среда. Тренингите 
и деловите игри се посочват от по-малък брой анкетирани и това според нас се дължи на не 
доброто им познаване като форма на обучение.

На въпроса „В коя област от библиотечната практика се нуждаете от допълнителна ква-
лификация?“ анкетираните посочват на първо място „Участие в проекти и програми“ (92). 
Това се обяснява с най-голямата приложимост на подобна квалификация с цел по-добро фи-
нансиране на библиотеката. На второ място библиотекарите посочват като желана тема за обу-
чения „Съвременните информационни технологии и стратегии на търсене на информация“ 
(57), повлияни от реалните потребности в библиотечната практика и от необходимостта от 
знания за съвременните методи на търсене на информация.
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„Поддържане на библиотечната документация“ и „Нови нормативни документи“ са две 
теми с почти равни резултати (55 – 52). Големият интерес към рутинна тема като библиотеч-
ната документация си обясняваме с текучеството на библиотечния персонал на някои библио-
теки и невъзможността да опознаят добре документацията. Докато интересът към темата за 
нормативните документи е разбираем след излизането на основополагащи в библиотечното 
законодателство документи през последните години.

„Набирането на средства и лобирането за библиотеките“ е тема, която интересува голяма 
част от библиотекарите (41). Те осъзнават, че придобитите знания в тази област могат да им 
помогнат да се финансират по-добре библиотеките и да развиват нови дейности и услуги, с 
които да привличат още повече ползватели. „Управлението на библиотечния фонд“, една също 
традиционна тема, е избрана от 39 анкетирани.

Проучването на потребностите на ползвателите и удовлетворяването им са свързани с 
темите за управление на библиотеката и реклама на библиотеката. Тези области също се оце-
няват като важни за анкетираните с по 34 отговора. „Управление на електронни ресурси, за-
щита на данните и онлайн сигурност“ е съвременна тема, значимостта на която са оценили 32 
библиотекари.

Следващите въпроси от анкетата са свързани с провеждането на семинари и курсове, 
свързани с комуникационните умения и взаимодействието с потребителите, защото специали-
стите в библиотечно-информационната област отдавна не се ограничават само до традицион-
ните библиотечни услуги. Библиотекарите днес са и ИТ специалисти, и ПР специалисти, и 
лобисти, застъпници, маркетингови специалисти и т.н., и заради новите все по-сложни задачи, 
те имат много голяма нужда да притежават и да демонстрират високи меки умения. От една 
страна библиотекарите трябва да имат умения за работа с научно, научнопопулярно, литера-
турно и др. съдържание, но от друга – трябва да имат умения за работа с потребители, в мрежа, 
онлайн и т.н.

Повече от половината от анкетираните заявяват, че знаят какво включват т. нар. напреч-
ни (меки) умения. В категорията „Умения за организация на работата и на работното място“ 
най-голям брой гласове са получили „Дизайнерско мислене (създаване на концепции)“ – 87 
и „Управление на знанието (превръщане на информацията в знание)“ – 74. На уменията за 
адаптивност и готовност за приемане на промяната залагат повече от 40 човека, по-слаб е 
интересът към умението за планиране и управление на времето – 33, и мотивираността – 34. 
Библиотекарите смятат, че най-малко имат нужда от придобиване на умения за управление на 
отговорностите и спазване на дисциплина.

На въпроса „Кои социални умения е най-добре да притежавате“, палитрата от отговори 
е много разнообразна, но почти всички от посочените умения са желани от библиотекарите:

 умения за общуване, вербални комуникации – 68;
 писмени умения – 32;
 умения за слушане – 39;
 комуникативни умения – 59;
 презентационни умения – 79;
 невербални комуникации – 24;
 междуличностни умения – 34;
 обслужване на потребители – 42;
 умения за разбиране на потребността на потребителя – 52;
 умения за работа в екип – 50;
 умения за управление и лидерски умения – 38;
 грижа за потребителите и за колегите (умение на грижовност) – 28;
 умения за оценяване на труда – 32;
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 управление на конфликти и умения за посредничество (медиация) – 37;
 умения за изграждане на доверие – 37;
 умения за модериране – 37;
 умения за управление на стреса – 50.
Следваща категория меки умения е „Умения за постигане на резултати“. Тук безспорно 

най-голям брой гласове събира умението за привличане на потребители в библиотеката – 90 
човека, библиотекарите оценяват като много важни уменията за решаване на проблеми – 75 и 
креативност и иновативност – 79. Желание да се запознаят с умения за договаряне и водене на 
преговори изявяват 57 библиотекари, а 46 искат да придобият умение за вземане на решения. 
Маркетинговите и предприемаческите умения са области, с които библиотекарите все още не 
са добре запознати – по 45 гласа.

В категорията „Рефлексивни умения – умения за самоорганизация и самоконтрол“, 
най-важни според анкетираните са Уменията за саморазвитие – 105, което потвърждава факта, 
че библиотечните специалисти се стремят към повишаване на знанията и уменията си. Високо 
оценени са и уменията за самоконтрол – 75; за самооценка – 61 и самопознание – 57.

В анкетата бяха включени и въпроси за необходимостта от обучения в сферата на диги-
талните умения. Интересът към всички посочени дигитални умения е голям, което е знак за 
желанието на анкетираните да се развиват в тази посока:

 дигитализация на материали (в контекста на проект за културно наследство, дигитали-
зация на исторически текстове/краезнание) – 62;

 бази данни и медийна грамотност (например: анализ на източници и филтрирането 
им, за да се намери необходимата информация) – 72;

 библиотечни онлайн услуги (проверка на всички заявки, направени чрез уебсайта на 
библиотеката) – 42;

 управление на социални медии (създаване и провеждане на кампания в социални ме-
дии за събитие в библиотеката) – 74.

Дезинформацията и фалшивите новини също са актуални теми сред библиотекарите – 
121 от тях биха участвали в подобно обучение.

Последните два въпроса от анкетата са посветени на етиката и взаимоотношенията меж-
ду работодатели и служители в библиотеките. Като най-мотивираща се посочва приятната и 
забавна работна среда – 90. Предизвикателната и вълнуваща работа и възможността за профе-
сионално развитие са посочени от 70 анкетирани. Ефективната комуникация и отличаването на 
добре свършената работа са силно мотивиращи фактори също – 67 анкетирани. Най-демотиви-
раща в работата си библиотекарите намират лъжата, прикриването на информация, лицемерие-
то, двойния стандарт – 107 човека. Липсата на справедливост е поставена на второ място от 96 
човека, а неясните очаквания и непродуктивните правила биха били силно демотивиращи за 
повече от 60 анкетирани.

Изводи от анкетата 
Най-многобройна е групата на анкетираните между 51 и 60-годишна възраст със стаж 

над 10 години. Това са хора знаещи и можещи, останали в професията, защото виждат в нея 
своето призвание.

Верни на традицията, въпреки желанието за промени, по-голямата част от библиотека-
рите се придържат към състоянието на квалификацията за момента – предпочитат формите на 
обучения, организирани от отдел Методичен. Стремежът към нови знания и умения съществу-
ва, интервюираните проявяват мотивация да въвеждат нови услуги и да повишават дигитална-
та си грамотност и компетентност.
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Адаптация на библиотечния персонал в Аграрен университет – 
Пловдив 

Кристина Димитрова 

Докладът е част от защитена магистърска теза към Университета по библиотеко-
знание и информационни технологии – София. Актуалността на темата е свързана с динами-
ката на работните процеси в съвременното общество и в частност – с процеса на адаптация 
към новите предизвикателства, пред които са изправени служителите в реална работна среда. 
Значимостта на тезата се определя от това, че адаптационните процеси в управлението на 
човешките ресурси са ключови елементи, свързани с мотивацията и кариерното развитие на 
персонала.

Обект на изследването е персоналът на Аграрния университет – Пловдив. Предмет на из-
следването е степента на адаптация и удовлетвореност на служителите в работна среда. Целта 
на настоящия доклад е да покаже резултатите от анализирани адаптационни процеси на служи-
телите на работните им места в университета и по-конкретно на персонала в университетската 
библиотека и доколко тяхната удовлетвореност влияе върху мотивацията и работните процеси. 

Работната хипотеза се заключава в твърдението, че за да се подобри ефективността и 
удовлетворението на служителите, в частност на библиотекарите, от работата, са необходими 
гъвкави и устойчиви адаптационни процеси за повишаване на удовлетвореността на персо-
нала. Това може да се постигне чрез предоставяне на по-голяма възможност за постижение и 
признание, предоставяне на повече предизвикателства, отговорна работа, възможност за инди-
видуално развитие и напредък. За да се повиши процента на удовлетвореност от заплащането, 
може да се приложи така наречената мотивация чрез заплащане – обвързване на заплащането 
с изпълнението на служебните задължения. 

Във връзка с реализацията и методологията на изследователската теза са приложени кла-
сическите научни методи: наблюдение, събеседване, анкета и анализ. Приложени са и методи-
те, свързани със систематизация и обобщение на първична и вторична информация.

Управлението на човешките ресурси е основна функция на управлението на организа-
цията. Системата за управление на човешките ресурси обхваща различни дейности, които мо-
гат да се разглеждат като елементи и като серия от процеси, между които съществуват сложни 
причинно-следствени връзки, някои от които са:

1. Анализ и проектиране на длъжностите – те са взаимно свързани дейности от управле-
нието на човешките ресурси, които изследват трудовите задачи в рамките на длъж-
ността, но имат специфични цели. 

2. Планиране – дейност, насочена към осигуряване на организацията с човешки ресурси, 
необходими за постигането на нейните цели.

3. Подбор – професионалният подбор е целенасочен, организиран, научнообоснован 
диаг ностичен процес, посредством който се установява адекватност между професио-
налните възможности и качествата на личността и изискванията на конкретна профе-
сия. 

4. Оценяване и обучение на персонала – по своята същност оценяването на персонала 
е дейност, свързана със събиране и анализиране на информацията за трудовото пред-
ставяне на заетите в организацията, с проверка на резултатите от тяхната трудова дей-
ност. 
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5. Трудовото възнаграждение като основно материално стимулиране и важен мотивацио-
нен фактор чрез различни форми – работна заплата или премия. 

6. Осигуряване на безопасни условия на труд – повишава производителността на труда 
чрез запазване на работоспособността и здравето на работниците.

7. Трудови отношения – с колективния трудов договор се уреждат всички въпроси на 
трудовите и осигурителните отношения на работниците и служителите, неуредени с 
повелителни разпоредби на закона.1 

Длъжностите на научно-преподавателския състав се заемат по ред, определен от Закона 
за висшето образование, Закона за развитие на академичния състав в РБ (ЗРАСРБ) и от пра-
вилниците за прилагане на ЗРАСРБ (ППЗРАСРБ). Те се заемат на основата на конкурс и избор. 
Провеждането на конкурса и изборът на хабилитирани преподаватели от Факултетния съвет 
се извършва по процедура, определена от ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника за прилагане на 
Закона за развитие на академичния състав на АУ – Пловдив.

При административния и обслужващия персонал Правилникът за вътрешния ред на уни-
верситета описва изпълнителските длъжности, които се заемат на основата на трудов договор, 
чиято продължителност се определя от ректора на университета по предложение от ръководи-
теля на звеното.2 Набирането на кандидати за свободните длъжности се извършва чрез Кариер-
ния център на Аграрния университет – Пловдив, Бюрото по труда и други е-трудови борси. 

Обучението и квалификацията са основния фактор, който гарантира повишаването на 
качеството и производителността на труда. Ръководството трябва непрекъснато да разработва 
и реализира програми за обучението на своя персонал. Много важен фактор при обучението на 
персонала е мотивацията. От нея зависят и добрите резултати от обучението. 

Разполагането с висококвалифицирани кадри е съществено конкурентно предимство, но 
в момента не се заделят значителни средства за обучение и квалификация. Залага се главно на 
„по-евтините“ форми: инструкции, работа с наставник, вътрешни обучения, епизодични лек-
ции и кратки семинари, обмяна на опит и самообучение. 

Основни цели на Аграрния университет – Пловдив винаги са били осигуряването на оп-
тимално ниво на професионализъм на кадрите, съобразно изискванията на длъжността, подоб-
ряването на дейността чрез ефективно управление на изпълнението на ниво администрация, 
структурно звено, засягащо длъжността и откриване и назначаване на мотивирани специали-
сти, компетентни за съответната позиция.

Атестацията е един от ключовите елементи в системата на управление и тя трябва да 
мотивира, да стимулира и да подпомага личното развитие на всеки служител, което да води до 
промяна във възнаграждението.3 Оценяването на персонала е систематичен подход за набира-
не, анализиране и оценка на информация и изработване на становище за постигнатите резулта-
ти на индивидуалното изпълнение. Неговите резултати показват състоянието и проблемите на 
човешките ресурси, установяват съответствията между изискванията на съответните позиции 
и знанията, уменията и нагласите на заемащите ги лица. За оценка на труда могат да бъдат 
използвани най-различни техники – цялостна, насочваща, градиране, атестация, схеми, ориен-
тирани към резултат и др. Атестациите трябва да се основават на представянето. Те трябва да 
разкриват какво може да прави служителят.

1 Бойкова, К. Управление на човешките ресурси. Пловдив: ЕКИУ, 2005.
2 Правилник за вътрешния ред на Аграрния университет – Пловдив [онлайн]. В: Аграрен университет, 

Официален уебсайт, Нормативни документи, Правилници на АУ – Пловдив, 2019. 8 с. Достъпно от: https://www.
au-plovdiv.bg/docs/Normativno_dokumenti/Pravilnik_vatreshen_red_AU_RED-1.pdf

3 Бенчева, Нели. Основи на стопанското управление. Пловдив: Академично издателство на Аграрния 
университет – Пловдив, 2008.

https://www.au-plovdiv.bg/docs/Normativno_dokumenti/Pravilnik_vatreshen_red_AU_RED-1.pdf
https://www.au-plovdiv.bg/docs/Normativno_dokumenti/Pravilnik_vatreshen_red_AU_RED-1.pdf
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В повечето организации системата за оценка на човешките ресурси е собствена разработ-
ка, в която са отразени организационната култура, стила на ръководство, стратегията и полити-
ката за управление на човешките ресурси. Методите, които се използват при оценката трябва 
да се изберат така, че да са в състояние да отразят разнообразието на работното представяне, 
а не да уеднаквяват тези резултати. По този начин оценката се персонализира и се намалява 
степента на субективизъм. 

В Аграрния университет – Пловдив атестацията на преподавателския и на непреподава-
телския състав се извършва при строго определен ред, наложен чрез Правилника за кадровото 
израстване и атестиране на служителите и от Правилника за атестиране на академичния със-
тав. На библиотечния персонал не е правена атестация през последните 10 години и съответно 
процента неудовлетвореност от работната заплата, обвързващ се с резултатите от атестацията, 
е с ясна отрицателна крива, показват резултатите от направеното изследване.

Адаптацията на новите работници е продължение на процеса на наемане на персонала. 
Крайната цел на подбора е да се постигне пълно съответствие между изискванията на длъж-
ностите и наличието на качества у кандидатите, необходими за новите длъжности. Адаптация-
та е първична и вторична – период на въвеждане на нов служител, без трудов и комуникацио-
нен опит в работния екип и процес на въвеждане на нов служител с опит.4 

 Според представено изследване за нови форми на заетост Центърът за икономическо 
развитие показва резултати от проект „Адаптиране на индустриалните отношения към новите 
форми на работа“ – сравнително за България, Румъния, Полша, Чехия, Македония и Хърватия 
по отношение на гъвкаво работно време, изнесени офиси, ненормиран работен ден. Преобла-
дава класическият трудов договор и България е малко по-назад от страни като Полша и Чехия 
по разпространението на новите форми на работа. Изследване на фокус групи, работещи извън 
параметрите на класическия трудов договор, показва, че те се чувстват по-комфортно. Изсле-
дователите препоръчват хората да бъдат насърчавани към тези възможности.5 Въпреки страхът 
и недоверието у българските работодатели за работа от разстояние, ненормиран работен ден, 
през последните години и поради COVID-19, се налага преосмисляне на възгледите. 

Аграрният университет – Пловдив намира гъвкави решения както за работещия персо-
нал, така и за студентите и преподавателите за провеждане на обучение от разстояние, а за пер-
сонала и библиотеката се създават възможности за работа по график от вкъщи, за да се спазят 
изискванията на МОН и препоръките на ЕС, без да се прекъсва работният процес. Така се за-
пазват мотивацията и удовлетвореността, без да бъде засегнат полагащият се платен годишен 
отпуск, който е по-малък от този на преподавателския състав и се предотвратява излизането на 
голяма част от служителите в неплатен годишен отпуск. Това потвърждава, че най-динамична-
та функционална система и с най-големи адаптационни възможности, е мотивацията.

След успешното адаптиране на персонала е рационално той да бъде стимулиран и моти-
виран, за да открие изцяло своя професионален и творчески потенциал. За целите на настоящо-
то изследване е използвана представителна извадка на генералната съвкупност на академични-
те служители в АУ – Пловдив, според която при всяко статистическо изследване се разглеждат 
един или няколко признака, свойствени за голяма група еднородни обекти.6 За да бъдат изпъл-
нени горните условия и за да се получат достоверни данни, поради малкия брой библиотечен 

4 Василева, Румелина. Управление на човешките ресурси: Електронно учебно помагало. София: За 
буквите – О писменехъ, 2014. 

5 Търколева, Лора. Представят изследване на новите форми на заетост [онлайн]. В: БНР новини, 
Програма Хоризонт, Преди всички, България. 09.07.2019. Достъпно от: https://bnr.bg/post/101142121/centarat-za-
ikonomichesko-razvitie-predstava-novite-formi-na-rabota 

6 Палешутски, Кирил. Мениджмънт: Опитът на водещите фирми в света. София: Форчън, 1991. 240 с. 

https://bnr.bg/post/101142121/centarat-za-ikonomichesko-razvitie-predstava-novite-formi-na-rabota
https://bnr.bg/post/101142121/centarat-za-ikonomichesko-razvitie-predstava-novite-formi-na-rabota


93 

персонал, проучването е направено чрез анонимна анкета, обхващаща всички структури и зве-
на, като в нея участват представители на различни по пол, възраст и образование персонал и 
преподавателски състав в Аграрния университет – Пловдив. При 250 служители, работещи в 
университета, са разпратени 50 анкети, на които отговори дават 41 респонденти.

 
Фиг. 1. Характеристика на данните – удовлетвореност от възнаграждението, %

Удовлетвореността на служителя от работната заплата зависи не толкова от размера ѝ, 
колкото от социалната справедливост в заплащането на труда. Равновесието в заплатата е се-
риоз но предизвикателство и препятствие да се запази и усили трудовата мотивация. При цяла-
та отдаденост и старание в работата си, съзнанието, че друг служител, при значително по-ма-
лък принос, получава същото възнаграждение или по-високо, оказва демотивиращо влияние 
върху служителите.7

Фиг. 2. Характеристика на данните, кариерно 
развитие, %

Фиг. 3. Характеристика на данните, удовлетвореност 
от работата, %

Резултатите от проведеното анкетно проучване сочат също така, че 54% от респондентите 
считат, че биха могли да имат възможност за кариерно развитие, а 70% посочват, че са напълно 
удовлетворени от работата си (Фиг. 2 и 3). Процентът на хората, които изразяват неудовлетво-
реност, би могъл да се дължи на усещането за липса на социална значимост на труда, който 
полагат, т.е., че не разбират достатъчно добре обществената полезност на изпълняваната от тях 
работа. Не може да се подложи на съмнение, че проблемите в работната среда и взаимоотно-
шенията с колегите имат съществено влияние върху отношението и усилието на работещия.

7 Василева, Румелина. Управление на човешките ресурси: Електронно учебно помагало. София: За 
буквите – О писменехъ, 2014. 
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Фиг. 4. Характеристика на данните – адаптация към средтата и задълженията, %

Най-големият процент положителни отговори – близо 90% – събира твърдението, че рес-
пондентите не са имали проблем с адаптацията към работата и задълженията си (Фиг. 4). Тази 
част от анкетираните, посочващи отрицателен отговор, с доста голяма вероятност са служите-
ли, намиращи се в етапа на първична адаптация, които са млади, току-що завършили образо-
ванието си, майки, завърнали се от майчинство или преквалифицирали се от една длъжност в 
друга. 

На основата на извършения литературен преглед относно теоретичните основи на моти-
вацията на персонала и основните фактори, които я определят, при обработката на данните е 
извършен многофакторен регресионен анализ, който има за цел да установи влиянието на фак-
тори като нивото на образование, възрастта, удовлетвореността от работата (работния процес 
и осъществяваните дейности), възможностите за кариерно развитие и удовлетвореността от 
възнаграждението върху мотивацията на работниците и служителите в изследвания обект – 
АУ – Пловдив. В тази връзка е конструиран следният линеен регресионен модел:

 Мотивация на персонала = f (Възраст; Образование; Удовлетвореност от работата; Ка-
риерно развитие; Възнаграждение).

Все пак е важно да се отбележи, че съответните изследвания доказват, че по-продължи-
телният опит в конкретна организация е предпоставка за по-висока мотивация. 

Резултатите от анализа на събраните данни разкриват, че статистически значими факто-
ри, оказващи влияние върху мотивацията на персонала в изследваната организация, са: обра-
зователното ниво, удовлетвореността от работата и удовлетвореността от възнаграждението. 

 Коефи-
циент

Стандарт-
на грешка

t Stat P-value* Lower 
95%

Upper 
95%

Свободен член -0.493 0.271 -1.820 0.077 -1.043 0.057
Възраст 0.059 0.067 0.881 0.384 -0.077 0.195
Образование 0.204* 0.097 2.105 0.043 0.007 0.402
Удовлетвореност от работата 0.267* 0.119 2.241 0.031 0.025 0.509
Кариерно развитие -0.185 0.114 -1.621 0.114 -0.418 0.047
Удовлетвореност от въз-
награждението

0.663* 0.100 6.631 0.000 0.460 0.865

y=Мотивация
R Square=0.75; F=21.15 *α=0.05      

Табл. 1. Влияние на променливите върху мотивацията на персонала. Източник: Собствено изследване
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Коефициентите пред съответните три независими променливи са значими и с очаквания 
положителен знак. На тази основа може да се допусне, че лицата с по-висока образователна 
степен притежават по-голяма готовност и желание за изпълнение на дейностите в рамките 
на работния процес. Същевременно, работниците и служителите, които са удовлетворени от 
работата си и от заеманата позиция, са по-мотивирани при изпълнение на задълженията си. 
Установена е най-силна връзка обаче между възнаграждението и изследваната зависима про-
менлива. По отношение на останалите два фактора, включени в модела, коефициентите пред 
променливите не са статистически значими. Въпреки това, независимата променлива „въз-
раст“ е с очаквания положителен знак, докато обясняващата променлива „кариерно развитие“ 
е с отрицателен знак. Причината за това би могла да се обуславя от профила на организацията 
и от пътя на развитие на академичния състав, който е тясно обвързан с израстване в кариерата 
и с повишаване на квалификацията.8,9

В изводите и заключението, които бяха направени, може да се каже, че:
 Обобщено теорията на Хърцбърг определя задоволеността на индивида от самата ин-

тересна работа, а не задоволеността му от условията на труд, които го отблъскват.
 В приложен аспект ERG теорията диагностицира мотивационните проблеми в орга-

низацията. Служителите имат много и разнообразни потребности, които трябва да се 
удовлетворяват едновременно.10

 Фокусирайки се върху идеите от описаните мотивационни теории, могат да се напра-
вят и някои препоръки. Да се приложи и т.нар. модел за обогатяване на длъжността 
като обща мотивационна техника, за да се даде на служителите по-голямо удовлетво-
рение в работата им. Това означава да се дават допълнителни управленски отговор-
ности на тези служители, които могат самостоятелно да управляват изпълнението на 
задълженията си. 

 За да се повиши удовлетвореността от заплащането, може да се приложи т.нар. мо-
тивация чрез заплащане – обвързване на заплащането с изпълнението на служебните 
задължения – повече пари – по-ефективна работа.11 

 Парите са един от хигиенните стимули, осигуряващи средства за удовлетворяване на 
потребности, но те дават резултат и критерий за изпълнението и ефективността. 

 От получените от анкетата данни и на динамичната обстановка от последните години, 
от нуждата от съкращения поради свиванията на бюджетите и субсидиите, може да 
се направи препоръка към ръководството да предлага повече следквалификационни, 
преквалификационни, компютърни и езикови курсове на своите кадри, стимулирайки 
ги за израстване в кариерата, за повишаване на трудовото възнаграждение или смяна 
на длъжността. На определена група, например майките с малки деца, би могло да се 
предлага гъвкаво работно време или дни на работа от разстояние, за да се повиши мо-
тивацията и удовлетвореността.

 Адаптационните процеси в организацията са пряко свързани с повишаването на произ-
водителността и удовлетвореността от труда на персонала.

 Ефективната дейност на персонала е пряко свързана с мотивационната система и адап-
тационните процеси в организацията.
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 Нагласите и адаптацията определят трудовото поведение, което служителите трябва 
да проявяват към работния процес и среда. Ефективната дейност на персонала в ор-
ганизацията е пряко свързана с мотивационната система и адаптационните процеси, 
протичащи в нея.

 За подобряване на ефективността при изпълнението на поставените задачи и получа-
ването на удовлетворение на служителите от работата, е необходимо адаптационните 
процеси да са гъвкави и устойчиви във времето. Това може да се постигне чрез предос-
тавяне на по-голяма възможност за трудово постижение и професионално признание, 
предоставяне на повече предизвикателства, отговорна работа, възможност за кариерно 
развитие и успех. 


