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Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ – 100 години 
традиции и модерност 

Росица Добрева 

През цялото свое съществуване Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ 
заема своето достойно място в обществения и културния живот на Шумен. През 1920 г. тога
вашният министър на просветата Стоян Омарчевски внася „Закон за учредяване на достъпни 
народни библиотеки“. По силата на този закон, със Заповед №3029 от 31 юли 1922 г. като 
четвърта депозитна в страната (след Софийската, Пловдивската и Търновската), е основана 
Шуменската народна библиотека. На 6 ноември 1922 г. се получава първата пратка от 507 
депозитни книги и периодични издания, с която родолюбиви шуменци слагат началото на биб
лиотечния фонд. Така още при създаването на библиотеката е поставено началото на дарител
ската традиция, която е част и от съвременната история на Регионална библиотека „Стилиян 
Чилингиров“, като в дарителските ѝ регистри днес са вписани над 3000 дарители.

От самото начало пътят на библиотеката е съпътстван от трудности. Години наред тя е 
била затворено книгохранилище, достъпно за ограничен кръг от хора. Първият щатен квалифи
циран библиотекар е назначен през 1933 г. Това е известният читалищен деец Васил Класанов, 
който цели осем години сам описва, сигнира и подрежда библиотечния фонд и прави каталог. 
В началото библиотеката няма собствена сграда, а се приютява в стаи на Военния клуб, в сгра
дата на Читалище „Архангел Михаил“, в помещения на Общинската палата, в частни домове.

На 2 септември 1968 г. е направена първата копка за построяването на сградния комплекс 
„Библиотека – музей“. От първата копка обаче до 24 май 1980 г., когато новата сграда на биб
лио теката отваря врати за своите читатели, минават цели 12 години, а архитектурният комп
лекс библиотека – музей, такъв какъвто е до днес, е официално открит през 1981 г. в рамките 
на честванията на 1300годишнината от създаването на българската държава.

Малко известен факт е, че през 1945 г., неизвестно защо, при това без да е съобщено на 
персонала, Шуменската библиотека е закрита – не фигурира в бюджета на държавата, не е 
включена в измененията на Закона за народното просвещение и не получава депозит. Благода
рение обаче на усилията на цялата шуменска общественост и на библиотечния персонал, който 
8 месеца работи без заплати, библиотеката е спасена. Всички положени през годините и про
дължаващи да се полагат и сега грижи и усилия по обогатяването на библиотечните фондове 
дават своя резултат. 

Днес Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ е сред първите от своя ранг по обем 
и богатство на библиотечните фондове – с документалния си масив от над 765 000 документа 
тя се нарежда на четвърто място сред регионалните библиотеки в страната.

Следвайки амбицията си да е модерна институция, развиваща се в унисон с потребно
стите на съвременния човек, през годините Шуменската библиотека усъвършенства и гъвкаво 
развива своята структура като обновява библиотечните пространства и влага ново съдържание 
в тях. Разкрити са Общественоинформационен център; модерно Дигитално студио; Център за 
младежки дейности и инициативи; изцяло обновена е изложбената зала – модерно арт прос
транство, в което през 100годишния период от съществуването на библиотеката са предста
вени над 600 експозиции. Пред сградата е монтиран Библиомат, чрез който читателите имат 
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възможността да заемат книги за дома и да ги връщат в удобен за тях момент, несъобразен с 
работното време.

Шуменската библиотека днес е разпознаваема и като социално отговорна общодостъпна 
институция. Проявление на тази политика е особеното внимание към хората със специфични 
потребности. Осигурено е интуитивно високотехнологично устройство за изкуствено зрение 
(OrCam MyEye 2), с което библиотеката предоставя на читатели със зрителни увреждания пъ
лен достъп до документалното си богатство; разкрито е читателско място, адаптирано за хора 
с двигателни увреждания; осигурена е достъпна среда посредством изграждането на подемна 
платформа, свързваща двата етажа, изградени са подходи и са осигурени преносими рампи. 

Библиотеката е разпознаваемо пространство за разнородни инициативи – срещи с пи
сатели, литературни четения, изложби, филмови прожекции, спектакли, концерти, чествания 
на бележити дати, творчески занимания в различни клубове и приложнотворчески ателиета, 
обучения, семинари, дискусии, викторини, лектории, конференции, кръгли маси и др.

Сред акцентите и очакваните от шуменци събития в културната програма от 2014 г. до 
днес е инициативата Нощ в библиотеката – това е нощ на отворените врати, в която посети
телите имат възможност за един поразличен поглед към библиотечните пространства и една 
поразлична комуникация с библиотеката. Библиотеката е отворена до полунощ, а гостите ѝ 
могат да посетят организирани в различните зали и пространства атрактивни събития с отно
шение към книгата и четенето, към изкуствата и културата. По време на инициативата посети
телите имат уникалната възможност чрез атрактивна разходка в лабиринтите на 6те библио
течни книгохранилища да се запознаят с документалното богатство на Шуменската библиотека 
и да научат любопитни и малко известни факти за нея.

Името на РБ „Стилиян Чилингиров“ се свързва и с реализирането на поредица успешни 
дългосрочни програми, събитията по които са очаквани с интерес. Сред тях са:

 Априлските празници на детската книга и изкуствата за деца – една богата традиция с 
начало през 80те години на миналия век.

 Стартиралата през 2003 г. програма „Нобелови лауреати за литература“, която с разно
родни публични както традиционни, така и не толкова обичайни артистични прояви, 
фокусира вниманието на широката аудитория върху творчеството, оценено с високото 
Нобелово отличие.

 Програмата „Да спасим децата от улицата“, чието начало е поставено през 2006 г. с 
поредица иновативни за времето си инициативи. Сред найуспешните начинания по 
програмата е лятната Детска работилница за изкуство, която в юбилейната 2022 г. има 
своето XVII издание.

 „Литературни маршрути“ – програма в сферата на културните иновации, по която Шу
менската библиотека работи още от 2007 г., като припознава в литературния маршрут 
модерен и атрактивен начин на представяне на автори и заглавия в контекста на ця
лостното културноисторическо наследство и културния туризъм. Към днешна дата 
дело на библиотеката са общо 11 маршрута. Голяма част от тези маршрути са предста
вени в издадените от библиотеката пътеводители – „Места на паметта“ и „Литерату
рен пътеводител“.

 „Шуменци с принос в националната и световната култура“ – в рамките на тази програ
ма гости на града по покана на библиотеката са били художникът аниматор, карикату
рист и режисьор проф. Анри Кулев; актьорът и режисьор Олег Ковачев; създателят и 
ръководител на фолклорен ансамбъл „Българе“ Христо Димитров; драматургът, сце
нарист и режисьор доц. Юрий Дачев; певецът Мустафа Чаушев; илюзионистът Астор; 
писателят Борислав Геронтиев; бизнесменът и водещ PR експерт Максим Бехар и др.
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 „Превенция на здравето“ – програма, по която библиотеката организира разговори по 
актуални здравни теми, а сред гостувалите вече лектори са доц. др Румен Бостан
джиев, хомеопатът др Петко Загорчев, онкохирургът др Сотир Караниколов, ревма
тологът др Стоян Тодоров и др.

Важен аспект в дейността на Шуменската библиотека днес е изследователската ѝ дей
ност, свързана с проучването и популяризирането на историята и културноисторическото на
следство на региона с акцент върху местната уникалност. Резултат от работата в тази посока 
са разкритият в библиотеката компютърен терминал с достъп до интерактивна туристическа 
карта, представяща с текстов, снимков и видеоматериал културноисторическото наследство в 
Шуменския край, което е слабо популярно и остава встрани от активния туристически интерес.

Поддържани от библиотеката са два краеведски сайта – Шуменски край1 и Шуменски 
истории2, представящи съвременната култура, материалното и нематериално културно наслед
ство, природните забележителности, историята и бита на населените места в Шуменска об
ласт, а също и личности, събития и факти от близкото и далечно минало на града. 

Респектиращ аспект в културнообразователната дейност на Шуменската библиотека е и 
нейната издателска дейност. Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ е издател както на 
традиционни библиотечни издания като библиографии, юбилейни сборници и др., така и на ху
дожествена литература и на издания, свързани с различни културни програми на библиотеката.

В летописната история на регионалната библиотека се открояват и няколко инициативи, 
с които днес особено се гордеем: 

 през 1926 г. в София е основан Българският библиотекарски съюз, чийто инициатор, 
организатор и председател е уредникът на Шуменската библиотека Васил Класанов; 

 през април 1926 г. под редакцията отново на Класанов излиза първото специализирано 
издание „Библиотечна мисъл“; 

 през 1937 г. Васил Класанов издава и първата история на библиотеките в България, 
озаглавена „Кратка история на библиотеките“; 

 през 1938 г. в Шумен излиза първият брой на списание „Библиотекар“;
 през 1981 г. Шуменската библиотека първа в страната чества 11 май като Ден на биб

лиотекаря, утвърден покъсно официално като професионален празник на библиотеч
ните и информационни специалисти.

В юбилейната година повод за гордост са редица иновации в нашата библиотека: пред
лаганите библиотечни услуги са преориентирани към съвременния електронен формат и към 
предоставяне на дигитална информация; фондовете на библиотеката са представени в пълнота 
чрез електронния ѝ каталог, общодостъпен чрез сайта на институцията.

С принос за модерната визия на Шуменската библиотека днес е и сайтът ѝ Дигитална 
библиотека3, предлагащ онлайн достъп до притежавани от институцията ценни библиотечни 
документи, които са библиографска рядкост, попадат в категорията на книжовното културно 
наследство или са местни издания, чието съдържание е ценно като изворов материал за време
то, през което са издадени.

Съвременната визия на Шуменската библиотека предлага релевантни на времето и него
вите предизвикателства услуги като въвеждането на мобилна услуга разнос на книги по домо

1 Шуменски край: Краеведски сайт за популяризиране на съвременната култура, материалното и 
нематериално културно наследство, природните забележителности, историята и бита на населените места в 
Шуменска област [онлайн]. Достъпно от: shumenskikrai.com

2 Шуменски истории [онлайн]. Достъпно от: shumenstories.com
3 Дигитална Библиотека Шумен [онлайн]. Достъпно от: https://digi.libshumen.org/

http://shumenski-krai.com
http://shumenstories.com
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вете за читатели с ограничена подвижност; изнесени събития в шуменските училища и детски 
градини; създадената класна стая и провеждането на учебните уроци в библиотечна среда. 

Зад постиженията на всяка институция стоят хората в нея със своите знания и опит, със 
своята креативност и визионерство, с голямата си любов към това, което правят. И ако днес 
името на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ се свързва с представите за модер
ност и в същото време устойчивост по отношение на добрите традиции и принципи на работа, 
то заслугата за това е на нейния екип. В Шуменската библиотека работят професионалисти 
в библиотечната, но и в различни други професии, хора с разностранен опит и интереси, не
малко от които – и с различни творчески дарования, и това дава възможност на библиотеката 
днес да реализира разностранната си дейност и да посреща успешно предизвикателствата на 
бъдещето.

В писмо до Христо Герчев от 9 март 1922 г. Стилиян Чилингиров пише: Въпросът за На-
родната библиотека в Шумен е разрешен. … Шуменци ще трябва по достойнство да оценят 
това, което се прави за тях.

И вече 100 години шуменци оценяват…



9 

Е-МЕДИИ И БИБЛИОТЕКИ 2.0 – БИБЛИОТЕЧНО- 
ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ В МЕДИЙНА СРЕДА 

Предизвикателства на динамичната информационна среда: 
съвременно библиотечно-информационно обслужване в 
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ 

Красимира Александрова, Ваня Аврамова, Мая Димитрова 

Въведение 
През последните години библиотеките бяха изправени пред неочаквани предиз

викателства, породени от пандемията от COVID19 и ограниченията в реалната комуникация 
между библиотечните специалисти и потребителите. Ситуацията, без аналог в историята на 
библиотеките, оказа влияние върху цялостната им дейност и организация. 

От друга страна, в бързо променящата се информационна среда се наложиха качествени 
промени във функциите, които библиотеката традиционно изпълнява. 

В контекста на ситуационния анализ се откроява изводът, че правилният път към потре
бителите от нас, библиотечноинформационните специалисти, е да постигнем и влезем в син
хрон с техните мисли, предпочитания, нагласи и очаквания. Гъвкавият подход е задължително 
условие в организация на информационните потоци и начините за тяхното презентиране. Това 
ключово предизвикателство е сред приоритетите на Националната библиотека „Св. св. Кирил 
и Методий“ като целта е осигуряване на съвременно библиотечноинформационно обслужва
не за потребителите.

Предизвикателства пред библиотечно-информационното обслужване в 
Националната библиотека 
Съвременната информационна среда изисква адекватни решения и промени в организа

цията на работата в библиотеките и респективно в отношенията с потребителите. Освен физи
ческо пространство, библиотеката в настоящата дигитална епоха е виртуално място, достъпно 
от всяка точка на света и по всяко време. Библиотечноинформационното обслужване като 
цяло се трансформира съобразно промените в историческия, културния и социалния контекст, 
адаптирайки се към въздействието на външната среда. 

През последните години екипът на библиотеката работи усилено за адаптиране на библио
течните услуги и информационните продукти към промените в потребностите от информация 
на потребителите. Направи се анализ на съществуващите услуги с цел тяхното разширяване 
и подобряване. Развиха се нови политики за работа с библиотечните колекции като фокусът е 
върху подобряването на съществуващите традиционни услуги и предлагането на повече циф
рово съдържание с цел осигуряване на отдалечен достъп до библиотечните ресурси в полза на 
авторитетни източници на информация. 
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Предоставяне на услуги от разстояние в отговор на потребностите 
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ не е общодостъпна библиотека 

в широкия смисъл и има установени традиции и дългогодишна практика по отношение на 
библиотечноинформационното обслужване. Диалогът с нашите потребители ни извежда до 
решения, които вземаме в тяхна полза. Неслучайно е разбирането в библиотечната практика, 
че потребителите са и притежатели на библиотеката и това е изключително важно отношение 
за формата на комуникацията, която трябва да се изгради между работещите в библиотеката и 
нашите потребители. В момента, в който гласуваме на тези хора доверие, дадем ли им възмож
ност те да предлагат решения, свързани с тяхното пребиваване в библиотеката, това ще доведе 
до положителни резултати по отношение на развитието на институцията. 

Обръщаме внимание на някои от услугите от разстояние, които читателите предпочитат 
и ползват активно: 

 онлайн регистрация на читателска карта;
 електронна доставка на документи – продължаващи издания, картографски и графич

ни издания, снимки и архивни документи, тематични справки с предоставяне на пъл
нотекстова информация; 

 дигитализиране на документи по заявка – периодични издания, старопечатни редки и 
ценни документи, части от книги, снимки и архивни документи;

 интегрираната услуга в електронния каталог COBISS+ Unpaywall1 – специализирана 
база данни, достъпна за всички потребители на COBISS+ за всички партньори от мре
жата COBISS.net., която включва десетки милиони научни статии с отворен достъп и 
линкове към пълните текстове от източници от цял свят. Публикациите с отворен дос
тъп са събрани от легални източници, например от репозиториуми на университети, 
министерства и академични дружества; включва и съдържание с отворен достъп за 
издатели. Ключов момент в предоставянето на услугата Unpaywall е възможността да 
не се ползва от потребителите само на място в библиотеката, но и с отдалечен достъп.

Безспорен факт е, че съвременните библиотеки работят в конкурентна среда и това нала
га оперативност и отговорност в изпълнението на поетите ангажименти. Онлайн заявките се 
изпълняват в указаните срокове и това е важен критерий в изграждане на доверие към инсти
туцията от страна на потребителите. 

От статистическите данни за последните четири години е видно, че потребителите много 
бързо се ориентират и възприемат възможностите за виртуални услуги, т.е. появяват се нов вид 
потребители, които предпочитат да ползват ресурсите на библиотеката изцяло от разстояние. 
Така например през 2018 г. ползвани документи от бази данни са 43 000, а през 2021 г. броят им 
нараства на 228 254. Аналогичен е примерът с ползваните документи от колекциите на Диги
талната библиотека, които са 56 145 през 2018 г., а драстично нарастват на 206 568 през 2021 г.

Предимства на услугите от разстояние 
Промените в информационната среда се отразиха и на темпото на създаване на цифрово 

съдържание, като ясно се открои необходимостта от възприемане на онлайн достъп във все 
повече области на библиотечната работа. Излизането от стандартната рамка за представяне 
на събития и информация в интернет и социалните мрежи позволи да превърнем виртуалното 
пространство в удобна и предпочитана среда за потребителите, която осигурява възможности 
за учене, изследване и забавления:

1 COBISS+: UNPAYWALL – open access scientific articles [онлайн]. Достъпно от: https://plus.cobiss.net/cobiss/
sr/en/unpaywall

https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/en/unpaywall
https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/en/unpaywall
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 Документите могат да се ползват от неограничен брой потребители, което несъмнено 
води до значително увеличаване на читателската аудитория и ползваните документи.

 Заявките се изпълняват в указаните срокове и това е важен критерий в изграждане на 
доверие към институцията от страна на потребителите.

Наред с това продължаваме и активната онлайн комуникация с нашите потребители чрез 
обновения сайт на библиотеката2, който предоставя свободен достъп до дигиталните колекции, 
представящи книжовнодокументалното наследство; виртуални изложби, разкриващи уникал
ното богатство на фонда; библиографски и пълнотекстови бази данни; специализирани изда
ния на Националната библиотека и др. Приоритет е възможността за предоставянето на прос
транство на модерни възможности за улеснен достъп, базирани на приложението на новите 
технологии в сферата на създаване и предлагане на библиотечни услуги за своите потребители.

Заключение 
Изводите, направени на базата на наблюденията ни през последните години, показват, че 

потребителското търсене се ориентира все повече към онлайн среда. Националната библиоте
ка продължава да следи динамичната ситуация и е в готовност да отговори своевременно на 
бъдещите промени и предизвикателства, които стоят пред библиотечното обслужване. Посока
та, зададена от нашите потребители, е посока, ориентирана към дигитална миграция на услуги 
и осигуряването на съвременно библиотечно обслужване.

2 Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ [онлайн]. Достъпно от: https://www.nationallibrary.
bg/

https://www.nationallibrary.bg/
https://www.nationallibrary.bg/
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Библиотечен детектив: ръкописът за най-старото дърво във 
Варна и неговият автор. Методи на проучването 

Кристиана Димчева, Калина Михайлова 

Провеждането на разследвания и проучвания е ежедневие в библиотеката – от 
търсенето на изгубена книга през читателски въпроси като „Какво е било менюто на диплома
тическата вечеря в Двореца през 1935 г.“ до събирането на специализирана информация. При
ликите между професиите на детектива и библиотекаря са много и именно това ни провокира 
да се спрем на такова заглавие. Също като при детективите всяко библиотекарско разследване 
има своите загадка, действащи лица, внезапни обрати и успешна развръзка. Найвероятно е 
случайност, но още при първата си поява на литературния небосклон разследващият детектив 
Филип Марлоу влиза в библиотека.

Със свръхестествени способности и необикновени прозрения детективите много често 
се представят като почти митични същества. Зад това обаче се крие обикновен когнитивен 
инструментариум, познат на всеки библиотекар. Едно е сигурно – няма стандартен път към 
издирването на информация. Уменията на библиотекарите при проследяване и систематизи
ране на данни могат да ориентират в потока на информация и да променят начина, по който 
тя се възприема. Библиотекарите са гъвкави, любознателни, наблюдателни и ориентирани към 
детайла. Истински детективи. 

Всички документи, независимо от вида и времето им на създаване, са източници на со
циална информация. Носител на информация могат да бъдат обекти от найразличен характер. 
В процеса на реконструкция се поражда много странична и допълнителна информация, която 
може да се използва при интерпретирането на данните. Следователно в семантично отношение 
не съществува безполезна информация. Но практическото ѝ използване е свързано с избира
телно отношение към нея. Всяко събитие е фиксирано в структурата на някакъв обект, т.е. в 
процеса на неговото осъществяване възниква информация. Иначе казано – на местопрестъп
лението винаги остават следи. 

Ръкописът за найстарото дърво във Варна е част от колекцията „Варненски исторически 
архив“. За него се знае, че е получен през 30те години на ХХ век от тогавашния уредник на 
Варненската библиотека Добрин Василев. А негова съкратена версия е публикувана във „Вар
ненски общински вестник“ през 1934 г., бр. 349 – 351.1 Към този момент библиотечният уред
ник е изпълнявал и функциите на отговорен редактор на общинското издание.

Ръкописът „Един две хиляди годишен старец в Курортна Варна“ представя найстарото 
дърво във Варна, видяно през очите на подп. Тодор Етимов през 1934 г., а продължаващият ин
терес към темата ни мотивира да представим текста на варненци и да ги срещнем с личността 
на автора му. В началото на XX век един природолюбител, вече офицер от запаса, грижливо съ
бира данни и прави впечатляващи записи за вековния чинар, намиращ се в района на сегашния 
квартал Аспарухово във Варна. Очевидец на времето векове назад, той носи силата на непре
ходното и вечността. Когато започнахме да подготвяме електронното издание „Хилядолетният 
чинар – свидетел на историята“, имахме много малко информация за автора – само изписаното 
върху ръкописа: име, звание и адрес. Издирването на всяко малко парченце информация се 

1 От редакционната поща на „Варненски общински вестник“ се вижда, че редакцията уведомява Тодор Ети
мов, че красивата и полезна за курорта идея ще бъде публикувана в следващия брой. Вж. Варненски общински 
вестник, 1934, бр. 347 – 348 [онлайн]. Достъпно от: http://digitallibrary.libvar.bg/

http://digitallibrary.libvar.bg/
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превърна в детективско разследване из фондовете на библиотеката и Държавна агенция „Ар
хиви“. Така библиотечният детектив тръгна по следите на подполковника. 

Започнахме от наличните ресурси: публикации в дигиталната библиотека и информация 
за къщата на ул. „Архимандрит Филарет“ №6. Дигиталният архив ни изненада със снимка 
на подпоручик Тодор Етимов – част от лична колекция, предоставена ни за дигитализация. 
Именно тази фотография, правена в ателието на Карл Албрехт през 1890 г. (и по щастливо 
стечение на обстоятелствата надписана и датирана), даде реална плът на битието на автора – 
вече знаехме как изглежда той. Къщата на ул. „Архимандрит Филарет“ №6 също ни изненада. 
Проучването показа, че тя е регистрирана като паметник на културата и е проектирана от Геор
ги Етимов за Тодорка Етимова2. Съвпадение? Едва ли. Продължихме издирването в Държавна 
агенция „Архиви“, където открихме архив с името на Георги Етимов3. Тъй като до него стиг
нахме сравнително бавно, в началото не бяхме сигурни дали двамата имат роднинска връзка. 
Генеалогичната информация е основна за изясняване на биографията на дадена личност. Факт 
е, че Георги Етимов също е много тясно свързан с историята на съвременна Варна4, но това не 
беше достатъчно, за да се потвърди връзката помежду им. Така намерихме друг герой със съ
щата фамилия – проф. д.н. инж. Теодор Етимов, преподавател в Университета по архитектура, 
строителство и геодезия5. За съжаление, към момента на проучването ни проф. Етимов вече не 
беше между нас, но от УАСГ ни съдействаха, за да се свържем с негови наследници. Благодаре
ние на Мила Етимова потвърдихме роднинската връзка и се сдобихме с истинско съкровище – 
снимки от семейния архив, а на гърбовете на някои от тях имаше собственоръчно написани 
бележки от главния герой на нашия разказ – подполковник Тодор Етимов. Като допълнение в 
Държавна агенция „Архиви“ открихме други снимки, на които подп. Етимов е отбелязан като 
началник на Полково военно окръжие в Охрид в периода 1916 – 1917.6

Всички библиотеки и архиви имат „дълбоки чекмеджета“ и масиви документи, които не 
са идентифицирани. В едно разследване наблюдателността и вниманието към детайла са клю
чови, но понякога и найдобрият детектив има нужда и от малко късмет. В процеса на опис
ването на колекцията „Варненски исторически архив“ изследователският късмет ни срещна с 
добре познат почерк – в един общ масив неидентифицирани ръкописни документи попаднахме 
на свитък листи, изписани с много специфичен и лесно разпознаваем почерк. Така се оформи 
архивен фонд „Тодор Етимов“. Част от документите в него не могат да бъдат разчетени, но 
онова, до което успяхме да стигнем, ни разкри други различни аспекти от живота на подпол
ковника. В масива има войнишки тефтерчета, писма от и до него, записки за народни обичаи 
и поверия, биографични бележки и спомени, от които разбрахме какви са били интересите му, 
къде е служил и какъв е бил професионалният му път като военен. 

Сред сравнително цялостните текстове в архива е обширен разказ за пътуването на Уче
ническия легион от Пловдив до София, както и за похода на легиона от София до фронта при 
Сливница по време на Сръбскобългарската война. Това ни провокира да потърсим повече ин
формация и така намерихме дописки на подп. Тодор Етимов, публикувани в сп. „Сливница“.7 

2 Информационен регистър на варненското недвижимо културно наследство. [онлайн]. Достъпно от: https://
www.varnaheritage.com/declarednkc/zhilishchnasgradaularhimandritfilaretno6

3 Етимов, Георги. Разширена автобиография (животопис). В: ЦДА, ф. 183А, оп. 1, а.е. 1.
4 След дипломирането си като строителен инженер Георги Етимов е назначен през 1927 г. в Пристанищно 

управление – Варна, участва в укрепването на брега на Варненското езеро около местността Побити камъни като 
предлага вместо скъпо струващите и сложни за изпълнение защитни огради да се направи залесяване, построява 
стоманен ЖП мост между Варненското и Девненското езеро, ръководи строежа на подвижния Аспарухов мост, а 
покъсно, вече като пенсионер, разработва план и проект за пристанище Варна – Запад и др.

5 Етимов, Теодор. Инж. Георги Етимов (1901 – 1995). В: Годишник на Университета по архитектура, стро
ителство и геодезия. София, Т. 41, 2003 – 2004, бр. 4, с. 35 – 41.

6  ДА – София, ф. 2223, оп. 1, а.е. 272.
7 Етимов, Тодор. Спомени и впечатления от доброволчеството ми в ученическия легион 1885 г. В: Сливница, 

https://www.varnaheritage.com/declared-nkc/zhilishchna-sgrada-ul-arhimandrit-filaret-no6
https://www.varnaheritage.com/declared-nkc/zhilishchna-sgrada-ul-arhimandrit-filaret-no6
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Значението на този период от живота му се потвърждава от факта, че Етимов е активен член на 
Доброволческата организация „Сливница“, учредена от бившите членове на Ученическия ле
гион.8 Той изпраща броеве на сп. „Сливница“ (орган на дружеството) до читалището в родното 
му село Влашица (дн. Върбица, Горна Оряховица) с публикуваните там негови статии и споме
ни от Сръбскобългарската война, както и допълнително прикрепени към тях лични бележки за 
историята на селото.9 Част от списанието, съхранявано във Варненската библиотека, е дарена 
именно от Етимов – на някои броевете се виждат изписани името и адресът му. Впоследствие 
се откри друга папка с още негови ръкописи и бележки, които допълниха архива. Към момента 
фондът „Тодор Етимов“ съдържа 51 архивни единици с 223 листа.

Въпреки че е трудно да се определи точна последователност в процесите, от реконструк
цията на биографията на подп. Тодор Етимов може да обобщим три етапа. 

1. Първият етап е издирвателски (евристичен), в процеса на който се извършва събиране 
на информацията, която да се декодира (преведе) на познат език. На този етап е важно 
да се подберат тези източници (структурни единици), които могат да бъдат достовер
но разчетени. В нашия случай този етап беше и хронологично непоследователен, тъй 
като откривахме документите по различно време. Тук се извърши и комплектуване, 
експертиза и обработка на масива от документи.

2. При втория етап се направи синтезиране на получените данни и се построи модел на 
изследвания обект. На този етап от реконструкцията при семантичното интерпретира
не на информацията важно значение има познавателната страна на социалната памет. 
Ролята на филтър се изпълнява от човека, който подбира информацията. Разгранича
ването на същественото от несъщественото, на задължителното от незадължителното 
е ключово умение, тъй като при анализа е трудно да се предвиди на кого какво ще бъде 
полезно.

3. Третият етап е т. нар. археографски, в който документалната база се публикува и пред
ставя на публиката.

Оказа се, че определянето на параметрите на документалната база за подп. Тодор Етимов 
е сложна изследователска задача. Трудността произтичаше преди всичко от разпиляността на 
документите от него и за него, съхранявани в българските учреждения. За възстановяването 
на историята му трябваше да се проучат и разчетат документите в архива на библиотеката, да 
се издирят документални следи за него в други учреждения, да се установи дали съществуват 
други неоткрити документи, за които има преки или косвени податки. Издирването на доку
менталните следи за дадена личност е твърде дълъг и трудоемък процес. Необходима е култура 
на информационното търсене, която включва комплекс от различни знания. 

Представяме ви главния герой на нашия разказ.
Тодор Г. Етимов е роден на 15 юли 1866 г. в с. Влашица (днес Върбица) в района на 

Горна Оряховица. Учи в Габровската гимназия и през 1885 г. се включва в Доброволческата 
ученическа Габровска чета от Ученическия легион. След края на Сръбскобългарската война 
Тодор Етимов постъпва във Военно училище, а след завършването служи десет години в 8и 
Приморски полк във Варна. В ръкописа си за чинара Етимов пише, че след 1900 г. е преместен 
в 21и пехотен Средногорски полк в Станимака (днес Асеновград). По това време той се жени 
за Тодоринка Втичева – дъщеря на Димитър Втичев, варненски търговец и фабрикант, изпъл
нител на строителните дейности на църквата „Св. Петка“. През следващата година се ражда и 
първото им дете – Георги. След 1907 г. семейството се мести да живее в Нова Загора във връзка 

1931, бр. 167 – 168, с. 4 – 6; продължение: 1932, бр. 180 – 184, с. 15; продължение: 1932, бр. 185 – 186, с. 6 – 7.
8 Найденов, Ив. Хр. Доброволческият ученически легион. София, 1930, с. 9. Тодор Етимов присъства в 

именния списък под №160.
9 Материали по историята за образуването на село Върбица – Великотърновски окръг до 1944 г. [онлайн]. 

Достъпно от: https://issuu.com/krusev/docs/kniga_za_vurbica

https://issuu.com/krusev/docs/kniga_za_vurbica
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с назначението на Тодор Етимов като ротен командир в 32и пехотен Загорски полк. По време 
на Балканските войни е началник на парковите взводове към 1а бригада на 8а пехотна Тун
джанска дивизия в Хасково, която участва в боевете за овладяване на височината КуртКале 
и при превземането на Одринската крепост. В периода 1916 – 1917 г. е началник на Полково 
военно окръжие в Охрид.10 

След преминаването в запасна служба подп. Етимов живее със семейството си във Варна. 
Синът му Георги Етимов завършва Варненската реална гимназия, а покъсно се дипломира 
като строителен инженер във Виена и проектира семейния дом на ул. „Архимандрит Фила
рет“ №6. В Автобиографията си Георги Етимов описва баща си като тих и начетен човек, за 
когото военната професия едва ли е била найдобрия избор. Обичал е да записва спомените си 
и събитията, които са му направили впечатление. От записките, съхранявани във Варненския 
исторически архив, се разбира още, че той събира и записва народни песни, главно от майка 
си, описва обичаи и поверия, както и че пише и смята да издаде историята на родното си село 
Влашица. Но найлюбимото му хоби е било да описва вековните чинари, които среща по време 
на пътуванията си като войник. Разказът на Георги Етимов за семейния дом с голяма библио
тека и почит към книгите до голяма степен обяснява любовта на Тодор Етимов към историята, 
фолклора и етнографията.

Разплитайки обърканите данни извадихме спомена за личностите, градили България, за
щото библиотеката е място на паметта, свързващо поколенията.
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Интеграция на библиотечната система със социални мрежи, 
медийна и интернет среда 

Николай Господинов 

Въведение 
Новите технологии са от ключово значение за развитието на света и се налагат 

като неизменна част от живота на всеки човек. Библиотеките, техните служители и потребите
ли не правят изключение. Сблъсъкът с COVID19 и последствията от него само потвърждават, 
че комуникацията и обслужването в интернет пространството се превръща в новото статукво. 
Това налага на библиотеките бързо да направят преход от аналоговия към цифровия начин на 
работа. Всичко това води до създаване на нови механизми за обслужване на читателите и съз
даване на нови комуникационни канали. Създават се нови механизми за работа на библиотеч
ните служители в интернет среда. Това ще доведе до оптимизиране на работата и намаляване 
на грешките, предизвикани от човешкия фактор.

I. Социалният акаунт в контекста на библиотеката и механизми за 
информация и комуникация между потребители и служители в дигиталната 
и цифрова ера 
Използването на социални медии е непрекъснато нарастващ феномен на XXI век. В Бъл

гария за 2021 г. 4.30 милиона души използват социални медии, за да се свързват един с друг, 
да получават новинарско съдържание, да споделят информация и да се забавляват. На Фиг. 1 е 
представено графично кои социални мрежи се използват от наймного хора в България. Спо
ред скорошно проучване младите хора масово използват социални медии по различни при
чини, включително забавления, формиране на идентичност, социално подобряване (увличане 
на офлайн социалния статус чрез онлайн взаимодействия) и поддържане на междуличностни 
връзки.1

 

Използвани социални мрежи в 
България

Facebook Instagram YouTube Pinterest Twi�er Reddit

Фиг. 1. Най-използваните социални мрежи в България

1 Bekalu, Mesfin, McCloud, Rachel, Viswanath, K. Association of Social Media Use with Social WellBeing, 
Positive Mental Health, and SelfRated Health: Disentangling Routine Use from Emotional Connection to Use, 2019 
[онлайн]. Достъпно от: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1090198119863768
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Фиг. 1 ясно показва, че Facebook е найпопулярната социална мрежа в България. Статис
тиката сочи, че в бъдеще броят на потребителите, използващи социални мрежи в България, 
ще се увеличи (Фиг. 2).2 Тази тенденция е от ключово значение за превръщането на потреби
телския акаунт в социален и използването на нови медийни механизми за комуникация между 
читателите и библиотечните служители.
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Брой потребители, използващи социални 
мрежи в България

(в милиони)

Фиг. 2. Брой потребители, използващи социални мрежи в България през годините

1. Създаване на социални групи и превръщане на библиотечния акаунт в социален 
Всяка социална структура от хора, които са свързани в специфични за дадена мрежа ти

пове отношения като идеи, виждания, интереси и др., се нарича социална мрежа. Съществуват 
различни типове социални мрежи, като основно се делят на две групи: Социални мрежи спо
ред информацията и Социални мрежи според препратката. Социалните мрежи според инфор
мацията се делят на четири типа: Социални мрежи за споделяне на контакти, Социални мрежи 
за споделяне на предпочитания, Социални мрежи за споделяне на авторско право и Социални 
мрежи за споделяне на лична информация. Социалните мрежи според препратката се делят 
на два типа: Социални мрежи, които не дават тежест към страницата, към които са насочени 
(Nofollow) и Социални мрежи, които дават тежест към страницата, към които са насочени 
(Follow). Съвременните социални мрежи като Facebook и Instagram са от хибриден тип и ком
бинират в себе си характерни черти на повече от един тип.

Библиотечната система позволява създаването на такъв тип структура от социален харак
тер. Тази структура от социален характер се казва Читателски клуб. Като повечето социални 
структури и Читателският клуб е социална структура от хибриден характер. Те изпълняват ро
лята на групи, сходни на тези в социалната мрежа Facebook. Читателският клуб има следните 
характеристики:

 Обединява библиотечни потребители със сходни интереси в конкретна литературна 
област.

 Позволява на библиотечните потребители в рамките на Читателския клуб да споделят 
индивидуални библиотечни материали или списък с библиотечни материали.

 Позволява на библиотечните потребители в рамките на Читателския клуб да споделят 
мнения за дадени библиотечни материали и да дискутират върху теми по техен избор.

2 Statista Research Department. Bulgarian Number OF Social Media Users 2017 – 2026, 2022 [онлайн]. Достъп
но от: https://www.statista.com/statistics/568869/predictednumberofsocialnetworkusersinbulgaria/
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 Позволява социализирането на библиотечни потребители, независимо от тяхната ре
лигия, националност и майчин език.

 Позволява на библиотечните потребители да създават онлайн събития на различни 
теми в рамките на клуба.

 Позволява създаването на въпросник, на базата на който да се приемат нови членове 
на клуба.

Използването на читателските клубове предоставя ново изживяване на библиотечните 
потребители от социален характер и спомага за опознаването и сближаването им в интернет 
среда. Това неизменно води до популяризирането им и ги прави един от найизползваните ме
ханизми за социализиране на библиотечните потребители в интернет средата.

2. Комуникация между читатели и служители през различни електронни канали 
Използването на различни електронни канали за комуникация между читатели и служи

тели е от ключово значение не само за създаване на устойчива комуникация с цел подобряване 
на обслужването, но и предоставяне на алтернативни начини за комуникация в интернет среда. 
Едни от найизползваните електронни канали са еmail, Facebook групи от различен характер, 
YouTube канал и Instagram страница.

Найизползваният механизъм за комуникация между библиотекари и потребители е 
email. Използва се за следните нужди на потребителите:

 Получаване на email съобщение за запазен библиотечен документ.
 Получаване на email съобщение за върнат библиотечен документ.
 Получаване на напомнящо email съобщение за изтичане на краен срок за връщане/

подновяване на взет библиотечен документ.
 Получаване на напомнящо email съобщение за изтичаща читателска карта.
 Получаване на email съобщение за дължими такси към библиотеката.

Бързото развитие на интернет технологиите и бързото навлизане на виртуализацията и 
дигитализацията в ежедневието на хората поставя библиотеката в изходна позиция и прави до
сегашните ѝ методи за привличане на нови потребители от всички възрасти неефикасни. Това 
налага използването на външни социални структури като Facebook, YouTube и Instagram. Тех
ните възможности за достигане до големи маси чрез различни механизми не само предоставя 
възможност на библиотеката да излезе на световната социална сцена, но и да почерпи идеи за 
своето развитието в интернет среда.

3. Предоставяне на дигитално съдържание на потребителите на библиотечната 
система директно през техния профил 
В днешно време с все повисоката цена на хартиения библиотечен екземпляр и ограниче

ното му количество се налага въвеждането на алтернативни начини за предоставяне на даден 
библиотечен документ на повече хора. Именно тук идва и нуждата от въвеждането на техно
логии за дигитализация и виртуализация в работата на библиотеките. Тези технологии дават 
възможност да се предостави дигитализирано библиотечно съдържание на потребителите във 
виртуалната интернет среда директно през техния потребителски акаунт в библиотечната он
лайн система. Този процес е съставен от два отделни процеса: 

 процес на дигитализация на хартиения библиотечен документ; 
 процес на виртуализация на дигитализирания библиотечен документ в интернет сре

да.
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3.1. Процес на дигитализация на хартиен библиотечен документ 
Процесът на дигитализиране на хартиения библиотечен документ е изграден от последо

вателното изпълнение на няколко подпроцеса, тясно свързани и зависими един от друг. Целият 
процес по дигитализация е представен на Фиг. 3:

Фиг. 3. Процес на дигитализация на хартиен библиотечен документ

Дигитализирането е разделено на няколко етапа:

 Етап 1 – Подготвяне на хартиен библиотечен документ
Хартиеният библиотечен документ, който подлежи на дигитализация, трябва да отговаря 

на следните изисквания:

 

Хартиеният екземпляр трябва да е в 
подходящ физически вид.

Хартиеният екземпляр трябва да не 
подлежи на авторско право.

Хартиените екземпляри, чиито бройки са 
ограничени и не могат да се закупят, са с 

предимство пред останалите.

 Етап 2 – Сканиране на хартиения библиотечен документ със специална апаратура
Избраният хартиен библиотечен документ се сканира посредством специална апаратура, 

състояща се от скенер и придружаващ го софтуер. Времето за сканиране варира в зависимост 
от броя на страниците на хартиения библиотечен документ.

 Етап 3 – Обработка на сканирания библиотечен документ
След като хартиеният библиотечен документ е сканиран, той подлежи на обработка. Об

работката включва: оразмеряване на неоразмерените страници, подобряване на качеството на 
сканираните страници, промяна на ориентацията на сканираните страници и др.
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 Етап 4 – Експортиране на сканирания библиотечен документ
Последната стъпка се състои в експортиране на сканирания и обработен хартиен биб

лиотечен документ. Сканираният и обработен библиотечен документ може да се експортира 
в различни варианти в зависимост от нуждите на потребителя. Задължително се създава така 
нареченият мастър файл. Този файл представлява сканиран и обработен хартиен библиоте
чен документ с найвисоко качество и обикновено неговият размер може да достигне няколко 
гигабайта. Този файл се съхранява като оригинал и не се разпространява за употреба от по
требителя. От него се създава файла, който се използва за визуализиране за потребителите в 
библиотечната система.

3.2. Процес на визуализация на дигитализирания библиотечен документ в интернет 
среда 
След дигитализирането на даден хартиен библиотечен документ, се пристъпва към него

вата визуализация в интернет среда и предоставянето му на читателите през техния потреби
телски профил. Това позволява на потребителите лесен достъп до избрания от тях библиотечен 
документ, като могат да го използват, без да се налага тяхното посещение в библиотеката. Не
обходимо е потребителят да притежава активна читателска карта и да разполага с компютър и 
интернет. Целият процес по визуализация е представен на Фиг. 4:

Фиг. 4. Процес на визуализация на дигитализиран библиотечен документ

Визуализирането на дигитализиран библиотечен документ е разделено на няколко етапа:

 Етап 1 – Компресиране на дигитализирания библиотечен документ
Размерът на дигитализирания и експортиран мастър файл достига до няколко гигабайта. 

Този файл е прекалено голям, за да бъде имплементиран в интернет системата за визуализация. 
За да може да бъде използван, дигитализираният файл трябва да бъде подложен на компреси
ране (намаляване на размера, който заема в паметта). Има няколко важни условия, които тряб
ва да бъдат спазени при компресирането на дигитализирания файл:
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 Етап 2 – Качване на дигитализирания библиотечен документ на сървър, свързан с ин
тернет системата за визуализация

След компресиране на дигитализирания библиотечен документ, той получава свое уни
кално име и се поставя в директория на специално пригоден сървър. Имената на файловете 
трябва да са изписани на латиница.

 Етап 3 – Обвързване на компресирания дигитализиран библиотечен документ със 
съот ветния артикул на хартиения библиотечен документ в интернет системата

Всеки библиотечен документ в интернет системата има собствен библиографски запис. 
След като файлът на дигитализирания библиотечен документ е качен на сървъра, той се доба
вя към съответния запис. След това с натискане на специално пригоден бутон той се отваря в 
интернет среда (Фиг. 5). Веднъж обвързан с библиографския запис на своя хартиен екземпляр, 
дигитализираното копие може да бъде достъпно през потребителския профил на читателя.

Фиг. 5. Визуализация на хартиен библиотечен документ в интернет среда

II. Вграждане на иновативни технологии в ежедневната работа на 
библиотечните служители 
Въвеждането на иновативни технологии в работата на библиотечните служители е от 

ключово значение за развитието на библиотеките. Те дават възможност за оптимизация на 
основни дейности и процеси като заемане и връщане на книги, създаване на библиографски 
записи, създаване на справки от различен вид.

1. Въвеждане на Радиочестотната идентификация за следене и опазване на библиотеч-
ния фонд, ускоряване на процеси по инвентаризация и автоматично книгозаемане 
Радиочестотната идентификация (RadioFrequency Identification – RFID) е технология, 

която използва радиовълни за автоматично идентифициране на отделни елементи. Целта на 
всяка RFID система е да пренася данни в подходящи транспондери, известни като тагове, да 
извлича данни чрез машинно четими средства в подходящо време и на подходящо място и да 
задоволява нуждите на конкретни приложения.3 Внедряването на RFID технологиите играе 
ключово значение за преобразуването на процесите в библиотеката и улеснява работата на 
всички – от потребители до библиотечния персонал. Позволява автоматизирането на поголяма 
част от процесите, изпълнявани от библиотечния персонал, като заемане и връщане на книги 

3 Pandey Prabhat. Application of RFID Technology in Libraries and Role of Librarian, 2010 [онлайн]. Достъпно 
от: https://www.researchgate.net/publication/269571818_Application_of_RFID_Technology_in_Libraries_and_Role_
of_Librarian

https://www.researchgate.net/publication/269571818_Application_of_RFID_Technology_in_Libraries_and_Role_of_Librarian
https://www.researchgate.net/publication/269571818_Application_of_RFID_Technology_in_Libraries_and_Role_of_Librarian
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от потребители, следене на библиотечните материали, инвентаризация.4 На Фиг. 6 е предста
вена напълно функционираща RFID система. Една RFID система е изградена от няколко ком
понента:

 RFID таг/транспондер, който е програмиран електронно с уникална информация
RFID таговете са ключов елемент от RFID системата. Те могат да бъдат поставяни на 

дискретни места в книги, обложка на компакдиск и др. Всеки таг съдържа програмируем чип 
с капацитет от наймалко 64 бита и антена. Има три типа тагове: „Само за четене“ (Read only); 
„Червей“ (Worm); „Четене/Запис“ (Read/Write). В Табл. 1 е представена информация за различ
ните видове RFID тагове:

Тип RFID таг Характеристика
„Само за четене“ (Read only) При този тип тагове информацията е заводски програмирана и не 

може да бъде презаписвана. 
„Червей“ (Worm) При този тип тагове информацията се програмира от ползвателя, но 

веднъж записана не може да бъде презаписана.
„Четене/Запис“ (Read/Write) При този тип тагове информацията може да бъде презаписвана 

многократно.
Табл. 1. Характеристики на различни типове RFID тагове

 Четци за свързване с тага
Четецът засича сигнала на RFID тага в момента, в който влезе в радио обхвата му. Това 

устройство прочита информацията от тага и може да я предоставя в подходящ вид. Пример: 
Засича се книга с RFID таг и се предоставя информация относно: автор, заглавие, баркод, сиг
натура, инвентарен номер и др. в подходящ формат.

 Антена
Антената е вградена в четеца и благодарение на нея се осъществява комуникация с чипа 

на RFID тага.

 Междинен софтуер
Междинният софтуер е задължителен за една RFID среда, тъй като софтуер управлява 

потока от информация между четците и функционалността. Той изпълнява базови функции 
като филтрация, контрол и др. Този тип софтуер помага при извличане на информация от чет
ците, филтрира данни и ги предава към софтуер за визуализация, участва активно в потока при 
инвентаризация, следи за поведението на таговете и четците, съхранява история и др.

 Сървър, на който работи интелигентната интернет система
Сървърът е сърцето на RFID системата. Играе роля на комуникационен център за различ

ни устройства. Получава информация от повече от един четец и обменя данни в циркулатив
ната база данни. Софтуерът на сървъра включва следните елементи: SIP/SIP2, APIs NCIP или 
SLNP.

 Принтер за RFID тагове или готови тагове 
Някои потребители използват специални принтери, с които е възможно самостоятелно 

печатане на RFID тагове. Използването на готово напечатани тагове е предпочитан вариант от 
повечето потребители.

 Станция за самостоятелно връщане/заемане на книги 
Тази станция представлява компютър с реагиращ на докосване дисплей и вграден RFID 

четец. Също така притежава специален софтуер за лична идентификация и обработка на биб
4 Seema Vasishta. Roadmap for RFID Implementation in Central Library, 2009 [онлайн]. Достъпно от: https://

www.researchgate.net/publication/277893277_Roadmap_for_RFID_Implementation_in_Central_Library_PEC_
University_of_Technology

https://www.researchgate.net/publication/277893277_Roadmap_for_RFID_Implementation_in_Central_Library_PEC_University_of_Technology
https://www.researchgate.net/publication/277893277_Roadmap_for_RFID_Implementation_in_Central_Library_PEC_University_of_Technology
https://www.researchgate.net/publication/277893277_Roadmap_for_RFID_Implementation_in_Central_Library_PEC_University_of_Technology
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лиотечен документ. След като потребителят се идентифицира със своята читателска карта, 
пред него се показва меню с различни опции (заемане или връщане на библиотечен документ). 
Потребителят избира една от опциите и поставя библиотечния документ пред екрана, където 
се намира RFID четеца. След това на екрана се появява информация за библиотечния документ.

 Шкаф за връщане на книги
Този тип шкаф може да бъде разположен на различни места в библиотеката, както и из

вън нея, което предоставя възможност на потребителя да върне своя зает библиотечен доку
мент дори и извън работното време на библиотеката.

 Станция за връщане и заемане на книги 
Тази станция се обслужва от библиотечен служител и се използва като помощна станция. 

Притежава модул за закачане и откачане на тагове.
 Подреждане и локализиране на библиотечни документи с RFID таг
Тази функционалност на RFID системата прави локализирането и идентификацията на 

библиотечни документи полесно за библиотечните служители.

Фиг. 6. RFID система за управление на библиотека

2. Въвеждане на технология на наистина опростена синдитация при получаване на 
новости 
Библиотечната система използва технологията на наистина опростена синдитация (Really 

Simple Syndication – RSS) за получаване на новости на принципа на абонамент. Технологията 
представлява софтуерен механизъм за обмен на новини между два сайта или между сайт и по
требител. Използва се от така наречените агрегатори, които автоматично получават и показват 
последните новини от произволен брой информационни канали (RSS емисии). RSS техноло
гия та позволява на всеки желаещ да се абонира и информира за въпросните услуги. За ползва
не на услугата е необходимо инсталиране на RSS четец. На Фиг. 7 е представена архитектурата 
на технология на наистина опростена синдитация.

Технологията на наистина опростена синдитация работи по следния начин:
 Множество RSS източници генерират набор от RSS емисии и след това „Слушателят 

на източника“ улавя актуализациите на канала, за да ги разпространи в хранилището 
за документи.

 Използва се TFIDF алгоритъм за определяне на ключови думи. Ключовите думи се 
съпоставят с интереса на потребителите. След това всички препоръчани емисии се 
пренареждат.
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 Готовите резултати се предават на потребителя.

 
Фиг. 7. Архитектура на технология на наистина опростена синдитация

TFIDF алгоритъмът е изключително важна част от RSS технологията. Следната формула 
е в ядрото на TFIDF:

  IFIDF(t, n) = TF(t, n) × IDF(t, N) (1)

TFIDF е стойност за конкретен документ n. Стойността TF се използва за обозначаване 
на брой конкретни термини t в конкретен документ n. Стойността IDF се използва за обозна
чаване на повторение на термин t в n документи в колекция N. 

Пример за използване на TFIDF алгоритъм за откриване на ключови думи:

Разглежда се колекция N, която съдържа два документа (n1, n2). Използвайки TFIDF се 
определя дали думата bear е ключова за колекция N:

                                ❶                                                             ❷ 

n1 = A quick brown bear jumps over the lazy wolf. What a bear! 
 
 

                                      ❶                                          ❷                    ❸  
n2 = A quick brown bear jumps over the lazy bear. What a bear! 

1 2 3 
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TF-IDF TF(„bear“, n1) = 2/12 = 0.17 IDF(„bear“, N) = log(2/2) = 0
TF(„bear“, n2) = 3/12 = 0.25

TF-IDF = 0.17 × 0 = 0
(„bear“, n1, D)
TF-IDF = 0.17 × 0 = 0
(„bear“, n2, D)

Табл. 2. Определяне на ключова дума с TF-IDF алгоритъм



25 

От Табл. 2 могат да бъдат изведени следните изводи:

 думата bear се повтаря два пъти в документ n1;
 думата bear се повтаря три пъти в документ n2;
 думата bear се повтаря във всички документи n в колекция N.

3. Въвеждане на технологии за директно търсене на данни в интернет. Свързване с 
медийни и библиографски сървъри 
Библиотечната система позволява на своите библиотечни служители да използват техно

логии за директно търсене на данни в интернет. Системата позволява свързване с други биб
лио графски сървъри като Amazon, Library of Congress, библиотеките на Гьоте институт и много 
други. Това позволява обмен на библиографска информация между отделните системи. При 
създаване на библиографски запис на чуждестранен библиотечен документ, когато се въведе 
ISBN и той се среща в сървъра на Amazon, автоматично се взима изображението на корицата и 
се прикача към записа на библиотечния документ в библиотечната система.

Изводи 
Въвеждането на нови технологии в работата на библиотечните служители е не само нало

жително, но и изискващо на фона на бързо развиващия се технологичен свят. Използването на 
нови технологии за обслужване не само улеснява процеса, но е и предпоставка за привличане 
на нови потребители, които са с модерно и нестандартно мислене. Всички тези фактори са от 
ключово значение в опита на библиотеките да се утвърдят не само като храм на книгата, но и 
като средище за имплементиране и развиване на новите технологии.
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Платформата „Литературни предизвикателства за деца“ – път за 
провокиране на четенето и онлайн образно-нагледното мислене 

Жечка Кираджиева, Зорница Петрова 

Децата днес растат в наситено мултимедийно пространство, белязано по кате
горичен начин от иновациите в информационните технологии. Текст, картина, звук, клип – 
създаването на този разширен вид възприятия е предпочитан от тях, защото заедно с медията 
КНИГА съдейства за сетивноемоционалното им преживяване като читатели. Умелото вплита
не на традиционните и интерактивните форми на работа осигуряват нагледност и са ефективни 
за възприемане и коментиране на литературните текстове от малките читатели. Умение е днес 
да се чете! Детски и средношколски отдел е Детската библиотека на Варна, мястото за четене 
във Варна, в което общуването и четенето се превръщат в преживяване. Това се илюстрира и 
от найновия проект на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“, насочен към деца и тий
нейджъри – „Литературни предизвикателства за деца“1. Той е със свободен достъп за ползване 
през сайта на библиотеката в модул „Образователни ресурси“2. 

В основата на литературната платформа са забавни игри и познавателни видеа, които 
провокират детското любопитство с въпроси и загадки от популярни книги, както и с различни 
по степен на сложност задачи, които мотивират децата към активно четене във виртуална сре
да. Същността на образователната онлайн платформа е чрез играта участниците да разпозна
ват вече прочетени от тях произведения и литературни герои, но и да обогатяват и надграждат 
своите умения и компетентности. Найважното за „Литературните предизвикателства за деца“ 
е правото на избор за участниците, защото инициативите, в които децата имат право на избор, 
ги изграждат като четящи и можещи млади хора. 

Виртуалният досег до литературата в платформата се осъществява чрез различни меха
низми за разгръщане на познати литературни сюжети. Те се базират на предварително натру
пани знания и създават основа за усвояване на нови. Използват се различни изразни средства 
за провокиране на детското въображение чрез осигуряване на информация, достъпна през раз
лични нива на сетивност.

Целта на интеарктивните задачи в платформата е провокиране на интерес към книгите по 
един ненастойчив начин – с полезно и безопасно за деца и тийнейджъри занимание в интернет. 
Информационните технологии са в основата за насърчаване на четенето чрез използваните 
текст, музика и други образнонагледни материали в онлайн среда. Цели се участниците да 
развият различни нива на компетентност и асоциативни връзки: автор – произведение, автор – 
литературен герой, литературен герой – ключов елемент, илюстрация – твърдение, да покажат 
своите знания за познати книги и автори, да бъдат провокирани да четат непознатите им до 
сега произведения.

При адаптациите на детската литература, включващи различни по вид и сложност зада
чи, както и различни по тематика образователни видеа, се създават условия за сегментирането 
на аудиторията по възрасти, интереси и умения.

1 „Литературни предизвикателства за деца“ [онлайн]. Достъпно от: http://www1.libvar.bg/litsrd/
2 Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна: Образователни ресурси [онлайн]. Достъпно от: 

http://www.libvar.bg/index.php/project/eresources/

http://www1.libvar.bg/litsrd/
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В платформата „Литературни предизвикателства за деца“ възрастовите категории услов
но са разпределени в следните три групи:

 7 – 10 години – в тази група са включени занимателнообразователни игри и загадки, 
и различни по тематика видеа. В тях основната цел е разпознаване на популярни при
казки, литературни герои и автори. В повечето от тях е използвана асоциацията като 
основен механизъм. Подходящи са за развитие на образнонагледното мислене чрез 
използването на връзката илюстрации – текст.

 11 – 14 години – включени са въпроси, които изискват в поголяма степен познаване 
на творчеството на български и чуждестранни автори. Освен уменията за разпозна
ване на текст, в тази възрастова категория включените материали дават възможност 
за извличане на информация и анализ, което до голяма степен помага за правилните 
отговори към посочените задачи.

 15 – 18 години – онлайн игрите и загадките за тийнейджъри включват въпроси и зада
чи, свързани с найпопулярните жанрове, които се четат от тази възрастова група. Ме
ханизмите на игровия модел за тази категория създават предпоставки за изграждане на 
необходими умения за работа с литературен текст.

Всеки, посетил платформата „Литературни предизвикателства за деца“, има право на из
бор от модулите „Играй!“ или „Научи!“.

Модул: „Играй“ 
Играта в областта на литературата провокира читателитедеца, тя намира своите първо

образи в гатанката, скороговорката, акростиха. Към всяка литературна игра от платформата е 
включен кратък анонс, от който учатниците могат да се запознаят с темата и да изберат с коя 
от предложените в платформата да стартират:

 За възрастовата категория 7 – 10 години са представени игрите „Вярно или грешно“, 
„Съкровищницата на Джани Родари“, „Кой е липсващият елемент?“ и „Познавате ли 
приказките?“. В основата им са включени приказките с главен похват асоциацията, 
като ключов игрови механизъм. Чрез тях децата възприемат символите добро – зло, 
реално – вълшебно, красиво – грозно...

 Включените игри за категорията 11 – 14 години са „Забавните карти на Роалд Дал“, 
„Завърти и отгатни“, „Познай героя!“ и „Към приказния свят на Джани Родари“. Те 
са насочени към разпознаване на ключови понятия от познати литературни творби 
за деца. Чрез тях участниците в играта проверяват своите знания, като за всеки верен 
отговор получават съответен брой точки.

 Големите играят, когато играта за тях е предизвикателство! Загадките за тяхната въз
раст (15 – 18 години) са на тема: „Фентъзи свят“, „Познавате ли Дон Кихот?“, „Приклю
ченията на Хари Потър“ и „Нека видим кой е чел!“. Те са с възходящо ниво на труд
ност, разделени на различни категории и не следват учебната програма, но са забавно 
приключение и отлична формула за научаване на интересни факти, свързани с герои от 
популярни жанрове. Игрите провокират с логическо мислене и насърчават към четене 
чрез включените в тях литературни въпроси.

Модул „Научи“ 
При направен избор на модул „Научи“ – пред посетителите на платформата „Литера

турни предизвикателства за деца“ се отварят забавни и увлекателни видеа, които съдържат 
любопитни факти от живота и творчеството на известни автори, както и интересни теми от 
литературата за деца и тийнейджъри. Към всяко видео има кратък текст, анонсиращ съдър
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жанието му. Добавеният подходящ музикален фон е в основата за подобрата визуализация 
и поатрактивното му възприемане. Презентационните видеа са съобразени с интересите на 
читателите от отделните възрастови категории и съчетават забавното с познавателното:

 За възрастовата категория 7 – 10 години представените видеа са на тема: „Пътят на 
книгата“ – или как стигат детските книги до своите читатели; „Забавна Коледа“ – за 
магията на любимия празник; „В чудния свят на Роалд Дал“ – с неговите обичани от 
всички герои. 

 Възрастовата категория 11 – 14 години съдържа четири видеа: „Истинската история 
на едно грозно патенце от чудния свят на приказките“ – с любопитни факти от живо
та на Ханс Кристиан Андерсен; „На пътуване... с Нилс Холгерсон“ – за „приказния“ 
пътеводител на Селма Лагерльоф; „Литературен пикник за четящи деца“ – с рецепти 
и кулинарни изкушения от детските книги; „Никога не забравяйте детството си“ – за 
добротата и мъдростта в книгите на Ерих Кестнер.

 За категорията 15 – 18 години включените материали от модул „Научи“„оцветяват“ по 
един чудесен начин свободното време на младежите. Те са на тема: „Какво не знаем 
за Хиляда и една нощ?“; „Срещи с вълшебни създания“ – за завладяващия свят на 
омагьосващи русалки, зловещи караконджули и много други причудливи създания от 
славянската митология; „Патриархът на българската литература“ – за житейския път и 
богатото литературно творчество на Иван Вазов. 

В трите възрастови категории представените образователни ресурси развиват в макси
мална степен познавателната активност – раздвижват се емоции и желание за самоизява от 
страна на участниците. Усетеното удоволствие от постигнатото провокира към четене, споде
ляне на оценки, изразяване на отношение към автори и книги. Демонстрират се наблюдател
ност, въображение, знания, оценяват се резултати. Разгръщането на литературните теми съз
дава предпоставка за обхващането на разнообразни по своята същност сюжети и различни по 
сложност загадки, чрез които се цели провокиране на интерес към четенето. Това предполага 
разширяване и надграждане на съдържанието на платформата, чрез въвеждането на нови игри 
и видеа, насочени към нови автори, книги и литературни герои. 

Важен момент при всяка среща с читатели, посетили „Литературните предизвикателства 
за деца“, е обратната връзка – тяхното мнение за представеното до момента в двата модула 
„Играй!“ и „Научи!“, за сложността на игрите и загадките, както и желанието им за нови теми 
от найразлични области на знанието. За броените месеци „живот“ на платформата интересът 
към нея е огромен сред читателите на Детския и средношколски отдел на Регионална библио
тека „Пенчо Славейков“, защото макар и адаптирани към виртуалната среда, „Литературните 
предизвикателства за деца“ носят и запазват всички ценности на четенето като процес.
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МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ И МЕДИЙНА КУЛТУРА  
В БИБЛИОТЕКИТЕ 

Развитие на медийна и информационна грамотност в 
библиотеките чрез отворени образователни практики 

Елица Лозанова-Белчева 

Въведение 
Изграждането и развитието на ключови компетентности като информационна и 

медийна грамотност е непрекъснат процес, свързан с адаптиране на потребителите към нови 
ресурси, нови онлайн услуги, ново медийно и информационно съдържание.

Представата ни за обучителен процес се свързва с формалното, неформалното и инфор
малното учене1, но също и със самообучение и използване на традиционни, мултимедийни и 
интерактивни методи за възприемане на нови знания и умения. Развитието в информационно 
и технологично отношение позволява все повече да се прилагат хибридни модели за обучение 
и да се предлагат разнообразни онлайн платформи с ресурси, в голямата си част предоставени 
на отворен достъп.

Привилегия на съвременния потребител е да достига до нужната информация и съдър
жание за секунди и да успява да открие търсените информационни източници. В сферата на 
образованието и допълнителната квалификация, в унисон с концепцията за учене през целия 
живот, можем да идентифицираме огромно количество ресурси – някои от тях систематизира
ни и индексирани, други разпръснати и попадащи в „сивата литература“.

Сред целите и задачите на информационните звена, включително и на библиотеките като 
основни такива, е осигуряването на лесен, неограничен достъп до образователно съдържание 
и това се оказа съществен проблем в условията на пандемията от COVID19, но и преди нея. 
Познаването, разбирането и рационалното използване на отворените образователни ресурси 
изисква ангажиране на всички заинтересовани страни – създатели, институции, осигуряващи 
достъп и поддръжка, потребители – обучаеми и обучители. Важно е да отбележим, че в кон
текста на темата попада и значимата роля на библиотеките – като посредник в предлагането на 
отворени образователни практики, сътрудник при „отварянето“ на съдържание, обучител чрез 
готови и собствени отворени образователни ресурси.

Отворени образователни ресурси (OER) – дефиниция 
Понятието отворени образователни ресурси кореспондира с термина „отворено съдър

жание“, въведен през 1998 г. от Дейвид Уайли, по аналогия с отворения код – как отвореното 
съдържание може да намали разходите и да повиши качеството на образованието. Когато ко

1 Божилова, В. Формално, неформално и информално учене – същност, съдържателни параметри и 
взаимозависимости (Теоретикоаналитичен обзор) [онлайн]. В: Годишник на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“. Факултет по педагогика. Книга Педагогика, Т. 105, 2015, с. 207. Достъпно от: https://epale.
ec.europa.eu/sites/default/files/formalno_neformalno_i_informalno_uchene__sshchnost_sdrzhatelni_parametri_i_
vzaimozavisimosti.pdf

https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/formalno_neformalno_i_informalno_uchene_-_sshchnost_sdrzhatelni_parametri_i_vzaimozavisimosti.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/formalno_neformalno_i_informalno_uchene_-_sshchnost_sdrzhatelni_parametri_i_vzaimozavisimosti.pdf
https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/formalno_neformalno_i_informalno_uchene_-_sshchnost_sdrzhatelni_parametri_i_vzaimozavisimosti.pdf
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ментира концепцията за отворено съдържание, Уайли смята, че в основата си тя описва автор
ско право, което е лицензирано по начин, осигуряващ на потребителите безплатно и постоян
но разрешение за ползване и позволява реализирането на т. нар. 5R дейности: (Retain, Reuse, 
Revise, Remix, Redistribute)2.

 Retain (запазване) – правото да се създават, притежават и управляват копия на съдър
жание; 

 Reuse (повторна употреба) – правото да се използва съдържание по различен начин 
(напр. в клас, в обучителна група, в уебсайт, във видео); 

 Revise (преразглеждане, ревизиране) – правото да се адаптира, коригира, модифицира 
или променя самото съдържание (напр. превод на съдържанието на друг език); 

 Remix (ремиксиране) – правото да се комбинира оригиналното или преработеното съ
държание с друго отворено съдържание, за да се създаде нещо ново (напр. да се вклю
чи съдържанието в смесване); 

 Redistribute (преразпределение) – правото да се споделят копия на оригиналното съ
държание, редакции или ремикси с други ползватели. 

Според Препоръката на ЮНЕСКО относно отворените образователни ресурси от 2019 г.3 
отворените образователни ресурси (OER) са учебни, образователни и изследователски мате
риали във всякакъв носител – цифров или друг, които са обществено достояние или са били 
публикувани под отворен лиценз, който позволява безплатен достъп, използване, адаптиране и 
преразпределение от други с никакви или малки ограничения.

Милена Миланова посочва, че в отвореното образование, за да бъде ресурсът отворен, 
той трябва да бъде едновременно безплатен за потребителя и отворен. Тоест човек трябва 
да имат достъп до образователния ресурс безплатно и да има законните права за ползване, 
повторно използване, преразглеждане и ремиксиране, преразпределение и адаптации на ре-
сурса.4

Ключов момент в разбирането на концепцията за отваряне на образователните ресурси е 
разпознаването на тяхното типово разнообразие и специфики:

 Образователно съдържание – цели курсове (образователни програми), учебни мате-
риали, модули със съдържание, обучителни материали, учебници, мултимедийни ма-
териали (текст, звук, видео, изображения, анимации), изпитни материали, компила-
ции, периодични публикации (вестници и списания) и др.

 Инструменти – софтуерни приложения, подпомагащи създаването, доставката 
(достъпа), използването и подобряване на отворено образователно съдържание. 

 Ресурси, свързани с изпълнението (реализирането на OER): лицензи за интелектуална 
собственост, които насърчават откритото публикуване на материали; принципи 
на проектиране; адаптация и локализиране на съдържание; материали или техники, 
които подкрепят достъпа до знания.5

2 Wiley, David. Open content [онлайн]. В: Wiley, David, ed. An Open Education Reader, 2014. Достъпно от: https://
openedreader.org/openedreader/opencontent. Цит. по: ЛозановаБелчева, Е. Изграждане на ключови компетентности 
чрез отворени образователни модели. В: Образователни функции на институциите на паметта (библио теки, музеи, 
архиви): Сборник с доклади и материали от дискусионна кръгла маса, София, 01 декември 2020 г., състав. Петър 
Миладинов. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2021, с. 70. 3 Книга – Информация – Общество

3 UNESCO. Recommendation on open educational resources (OER) [онлайн]. Достъпно от: https://en.unesco.
org/news/unescorecommendationopeneducationalresourcesoer

4 Миланова, Милена. Отворен достъп, отворена наука, отворено образование: защо „отворено…“?. В: Об
разователни функции на институциите на паметта (библиотеки, музеи, архиви): Сборник с доклади и материа
ли от дискусионна кръгла маса, София, 01 декември 2020 г., състав. Петър Миладинов. София: Унив. изд. „Св. 
Климент Охридски“, 2021, с. 35. 3 Книга – Информация – Общество

5 Миланова, Милена. Каталогизацията в дигиталната епоха. В: Годишник на Софийски университет „Св. 

https://openedreader.org/openedreader/open-content
https://openedreader.org/openedreader/open-content
https://en.unesco.org/news/unesco-recommendation-open-educational-resources-oer
https://en.unesco.org/news/unesco-recommendation-open-educational-resources-oer


31 

Отворени образователни ресурси – OER (Open Educational Resources) и 
Отворени образователни практики – OEP (Open Educational Practices) 
В Декларацията от Кейптаун за отворено образование се посочва, че отвореното образо-

вание не се ограничава само до отворени образователни ресурси. То също се основава на отво-
рени технологии, които улесняват съвместното, гъвкаво обучение и откритото споделяне на 
преподавателски практики, които дават възможност на преподавателите да се възползват 
от най-добрите идеи на техните колеги. Може също така да се превърне в нови подходи за 
оценяване, акредитация и съвместно обучение.6 

Отворените образователни практики, аналогично на отворените образователни ресурси 
използват т.нар. 5Rs, но разглеждат и това как отворените лицензи могат да променят начина 
на преподаване и процеса на учене. Това означава, че преподавателите могат не само да из
ползват материали с отворен лиценз, за да преподават своя учебен материал, но студентите 
също допринасят към съдържанието и създават оригинален интелектуален продукт с отворен 
лиценз, който се споделя обратно в информационното пространство. Създаването на отворени 
образователни ресурси изисква наличието на подходяща инфраструктура на организационно 
и технологично ниво и осигуряване на човешки и финансови ресурси за тяхното реализиране 
и поддържане. 

Отворените образователни ресурси (OER) и Отворените образователни практики (OEP) 
през последните години (поактивно от 2016 г. насам) увеличават достъпа до образование в 
световен мащаб. Взаимовръзката OER – OEP отразява една от найпотенциалните за бъдещо 
развитие стратегии за увеличаване на достъпа до образование и намаляване на неравенството. 

В обобщение можем да кажем, че:
 OER са ресурси, чиито създатели изрично са разрешили повторното им използване 

чрез използване на отворени лицензи (Creative Commons лицензи).
 OEP се свързват с идеята за знанието като обществено благо и неговото приложение: 

вземете го, използвайте го, ремиксирайте го и го споделяйте, както желаете.
 OEP са практики, които подкрепят (повторната) употреба и производството на ОER 

чрез институционални политики, насърчават иновативни педагогически модели и за
читат и овластяват учащите се като съпроизводители по пътя им на учене през целия 
живот.

 Найчесто срещаните определения на OEP се фокусират върху ОER, отворената педа
гогика и отвореното учене.

 Използването на отворени лицензи прави възможно прилагането на нови практики за 
обучение – практики, които насърчават активното учене.

OER, OEP и библиотеките 
Пандемията от COVID19 и нейните пагубни последици се оказаха ключов момент в 

историята на образованието. Образователните системи по света бяха изправени пред промяна 
на парадигмата по отношение на това как учащите от всички възрасти могат да имат достъп до 
обучение и как да се насърчи универсалният достъп до информация и знания чрез OER и OEP.

Библиотечните специалисти в много библиотеки (найвече академични) през последните 
няколко години активно се занимават с координацията, управлението или създаването на отво
рени образователни ресурси (OER), подпомагат цялостния процес на изграждане на колекции 

Климент Охридски“ [онлайн]. Философски факултет. Книга Библиотечноинформационни науки, Т. 6, 2014, с. 
25 – 26. Достъпно от: https://research.unisofia.bg/bitstream/10506/1300/1/02Milanova_T6.pdf

6 Пак там, с. 36.
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с отворени образователни ресурси и тяхното прилагане (практики). Това е срещана практика 
преди социалната изолация през 2020 и 2021 г., но тя се мултиплицира сред множество други 
библиотеки и библиотекари по време на пандемията, които успяха да реагират своевременно 
към предлагане на още повече отворено съдържание, особено в полза на образованието и обу
чителния процес.

Библиотекарите често са партньори и в намирането, оценяването и прилагането на OER 
в различни курсове, както и в тяхната систематизация – например интегрирането на отворени 
ресурси в бази от данни, портали и платформи с предметни категории, различни видове ма
териали, на различни езици. Много библиотеки предлагат видеа и мултимедийни ресурси – в 
собствени YouTube канали, на сайтовете си и тяхното обединяване в общи портали помага и на 
специалистите, и на потребителите в ориентирането и използването им.

Добри практики за OER/OEP за развиване на информационна и медийна 
грамотност 

Сред добрите примери за предлагане на материали, разработени от библиотеки за биб
лиотеки и потребители е базата от данни PRIMO, определена от нейните създатели като: сред-
ство за популяризиране и споделяне на рецензирани обучителни материали, създадени от 
библиотекари, за да учат хората как да откриват, имат достъп, етично да използват и 
оценяват информация в мрежова среда.7 Независимо от недостатъчно атрактивния дизайн и 
потребителски интерфейс, информационният масив съдържа над 350 ресурса на свободен дос
тъп, свързани с изграждане на информационна и медийна грамотност (виж Сн. 1 и 2).

Сн. 1. Начална страница на PRIMO

Материалите в базата от данни непрекъснато се допълват, езикът на включените линкове 
към ресурси е английски, но може да се използват опциите за автоматичен превод на браузера, 
както и да се черпят идеи за съдържание и структура.

7 PRIMO: PeerReviewed Instructional Materials Online Database (Formerly Internet Education Project) [он
лайн]. Достъпно от: http://primodb.org/

http://primodb.org/
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Сн. 2. Списък с резултати – ресурси в PRIMO

Друг подобен, но с много подобри възможности и обхват на ресурси и сътрудници при
мер, е MERLOT8. Проектът MERLOT стартира през 1997 г., когато Калифорнийският държавен 
университетски център за разпределено обучение разработва и предоставя безплатен достъп 
до MERLOT. Под ръководството на Chuck Schneebeck, директор на CSUCDL, MERLOT е раз
работен с финансиране по проект „Инструменти за създаване и икономика на образователни 
обекти“.9 Ресурсите, които се предлагат са безплатни, но различните партньори в консорциума 
допринасят финансово и организационно за развитието и поддръжката (виж Сн. 3). Включе
ните материали са над 100 800, безплатни са и са представени в категории (по дисциплини) с 
описание, линк към оригиналния ресурс и оценка. 

Мащабният проект MERLOT съдържа разнообразни колекции с ресурси в найразлични 
дисциплини: Изкуство, Социални науки, Математика и статистика, Бизнес, Образование, Нау
ка и технологии, Хуманитарни науки и др. и техните поддисциплини, но предлага и материа
ли в помощ на библиотечните специалисти и техните потребители в категорията „Library and 
Information Services“, включваща следните области:

 Архиви и специални колекции – Archives and Special Collections (50);
 Каталогизация и класификация – Cataloging and Classification (54);
 Цитиране и стилове за цитиране – Citations and Style Guides (66);
 ИКТ грамотност – Information and Communication Technology Literacy (554);
 Информационно търсене – Information Retrieval (117);
 Информационни технологии – Information Technology (28);
 Интелектуална собственост и плагиаризъм – Intellectual Property and Plagiarism (71);
 Проблеми на библиотечната работа – Issues in Librarianship (56);
 Библиотечни специалности – Library Specialties (18);
 Професионално развитие – Professional Development (26).10

8 MERLOT [онлайн]. Достъпно от: https://www.merlot.org/merlot/
9 MERLOT. MERLOT History [онлайн]. Достъпно от: https://info.merlot.org/merlothelp/topic.htm#t=Who_

We_Are.htm
10 MERLOT. MERLOT Materials. Academic Support Services. Library and Information Services [онлайн]. 

Достъпно от: https://merlot.org/merlot/materials.htm?category=2269

https://www.merlot.org/merlot/materials.htm?category=250460&hasAwards=false&hasComments=false&hasCourses=false&filterTypesOpen=false&dateRange=0&hasEtextReviews=false&hasPeerReviews=false&fromContentBuilderSawDialog=false&isLeadershipLibrary=false&hasCollections=false&filterOtherOpen=false&modifiedDays=7&isContentBuilder=false&filterSubjectsOpen=true&hasAccessibilityForm=false&hasAssignments=false&filterPartnerAffiliationsOpen=true&hasRatings=false&hasSercActivitySheets=false&days=7&filterMobileOpen=false&modifiedDateRange=0&hasEditorReviews=false&page=1
https://www.merlot.org/merlot/materials.htm?category=250468&hasAwards=false&hasComments=false&hasCourses=false&filterTypesOpen=false&dateRange=0&hasEtextReviews=false&hasPeerReviews=false&fromContentBuilderSawDialog=false&isLeadershipLibrary=false&hasCollections=false&filterOtherOpen=false&modifiedDays=7&isContentBuilder=false&filterSubjectsOpen=true&hasAccessibilityForm=false&hasAssignments=false&filterPartnerAffiliationsOpen=true&hasRatings=false&hasSercActivitySheets=false&days=7&filterMobileOpen=false&modifiedDateRange=0&hasEditorReviews=false&page=1
https://www.merlot.org/merlot/materials.htm?category=250461&hasAwards=false&hasComments=false&hasCourses=false&filterTypesOpen=false&dateRange=0&hasEtextReviews=false&hasPeerReviews=false&fromContentBuilderSawDialog=false&isLeadershipLibrary=false&hasCollections=false&filterOtherOpen=false&modifiedDays=7&isContentBuilder=false&filterSubjectsOpen=true&hasAccessibilityForm=false&hasAssignments=false&filterPartnerAffiliationsOpen=true&hasRatings=false&hasSercActivitySheets=false&days=7&filterMobileOpen=false&modifiedDateRange=0&hasEditorReviews=false&page=1
https://www.merlot.org/merlot/materials.htm?category=2271&hasAwards=false&hasComments=false&hasCourses=false&filterTypesOpen=false&dateRange=0&hasEtextReviews=false&hasPeerReviews=false&fromContentBuilderSawDialog=false&isLeadershipLibrary=false&hasCollections=false&filterOtherOpen=false&modifiedDays=7&isContentBuilder=false&filterSubjectsOpen=true&hasAccessibilityForm=false&hasAssignments=false&filterPartnerAffiliationsOpen=true&hasRatings=false&hasSercActivitySheets=false&days=7&filterMobileOpen=false&modifiedDateRange=0&hasEditorReviews=false&page=1
https://www.merlot.org/merlot/materials.htm?category=2272&hasAwards=false&hasComments=false&hasCourses=false&filterTypesOpen=false&dateRange=0&hasEtextReviews=false&hasPeerReviews=false&fromContentBuilderSawDialog=false&isLeadershipLibrary=false&hasCollections=false&filterOtherOpen=false&modifiedDays=7&isContentBuilder=false&filterSubjectsOpen=true&hasAccessibilityForm=false&hasAssignments=false&filterPartnerAffiliationsOpen=true&hasRatings=false&hasSercActivitySheets=false&days=7&filterMobileOpen=false&modifiedDateRange=0&hasEditorReviews=false&page=1
https://www.merlot.org/merlot/materials.htm?category=2273&hasAwards=false&hasComments=false&hasCourses=false&filterTypesOpen=false&dateRange=0&hasEtextReviews=false&hasPeerReviews=false&fromContentBuilderSawDialog=false&isLeadershipLibrary=false&hasCollections=false&filterOtherOpen=false&modifiedDays=7&isContentBuilder=false&filterSubjectsOpen=true&hasAccessibilityForm=false&hasAssignments=false&filterPartnerAffiliationsOpen=true&hasRatings=false&hasSercActivitySheets=false&days=7&filterMobileOpen=false&modifiedDateRange=0&hasEditorReviews=false&page=1
https://www.merlot.org/merlot/materials.htm?category=250463&hasAwards=false&hasComments=false&hasCourses=false&filterTypesOpen=false&dateRange=0&hasEtextReviews=false&hasPeerReviews=false&fromContentBuilderSawDialog=false&isLeadershipLibrary=false&hasCollections=false&filterOtherOpen=false&modifiedDays=7&isContentBuilder=false&filterSubjectsOpen=true&hasAccessibilityForm=false&hasAssignments=false&filterPartnerAffiliationsOpen=true&hasRatings=false&hasSercActivitySheets=false&days=7&filterMobileOpen=false&modifiedDateRange=0&hasEditorReviews=false&page=1
https://www.merlot.org/merlot/materials.htm?category=2274&hasAwards=false&hasComments=false&hasCourses=false&filterTypesOpen=false&dateRange=0&hasEtextReviews=false&hasPeerReviews=false&fromContentBuilderSawDialog=false&isLeadershipLibrary=false&hasCollections=false&filterOtherOpen=false&modifiedDays=7&isContentBuilder=false&filterSubjectsOpen=true&hasAccessibilityForm=false&hasAssignments=false&filterPartnerAffiliationsOpen=true&hasRatings=false&hasSercActivitySheets=false&days=7&filterMobileOpen=false&modifiedDateRange=0&hasEditorReviews=false&page=1
https://www.merlot.org/merlot/materials.htm?category=2275&hasAwards=false&hasComments=false&hasCourses=false&filterTypesOpen=false&dateRange=0&hasEtextReviews=false&hasPeerReviews=false&fromContentBuilderSawDialog=false&isLeadershipLibrary=false&hasCollections=false&filterOtherOpen=false&modifiedDays=7&isContentBuilder=false&filterSubjectsOpen=true&hasAccessibilityForm=false&hasAssignments=false&filterPartnerAffiliationsOpen=true&hasRatings=false&hasSercActivitySheets=false&days=7&filterMobileOpen=false&modifiedDateRange=0&hasEditorReviews=false&page=1
https://www.merlot.org/merlot/materials.htm?category=250464&hasAwards=false&hasComments=false&hasCourses=false&filterTypesOpen=false&dateRange=0&hasEtextReviews=false&hasPeerReviews=false&fromContentBuilderSawDialog=false&isLeadershipLibrary=false&hasCollections=false&filterOtherOpen=false&modifiedDays=7&isContentBuilder=false&filterSubjectsOpen=true&hasAccessibilityForm=false&hasAssignments=false&filterPartnerAffiliationsOpen=true&hasRatings=false&hasSercActivitySheets=false&days=7&filterMobileOpen=false&modifiedDateRange=0&hasEditorReviews=false&page=1
https://info.merlot.org/merlothelp/topic.htm#t=Who_We_Are.htm
https://info.merlot.org/merlothelp/topic.htm#t=Who_We_Are.htm
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Сн. 3. Страница с обучителни материали по категории в MERLOT

Тази категория е част от колекцията „Услуги в помощ на академичната общност“ 
(Academic Support Services) с общо над 9000 ресурса в нея, подпомагащи, както преподавате
ли, учители и обучители (вкл. библиотекари), така и студенти и други потребители – напр. как 
се пише CV и др. под. В информационния масив има различни видове материали и се предлага 
голямо езиково разнообразие, включително и няколко ресурса на български език (виж Сн. 4).

Сн. 4. Страница с обучителни материали на български език
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Вместо заключение 
Отварянето на образованието не е нова концепция, разработването на отворени образова

телни ресурси и практики не е нова тенденция, обучението по медийна и информационна гра
мотност чрез различни методи и модели не е нова идея, но съчетаването на всички съвременни 
възможности, познаването, търсенето и разработването на отворено съдържание в полза на 
обществото и различните потребители, с активната роля на библиотеките, е сравнително нова 
материя, която има потенциал за развитие и би допринесла за развитието на критично мислещо 
и информационно грамотно общество (макар и да звучи като клише). 

Българските библиотеки могат и трябва да бъдат активни в тази посока и да си сътрудни
чат в разработването на общи платформи, да споделят собствените си отворени образователни 
ресурси, да съдействат и посредничат в предлагането на отворени образователни практики и 
не на последно място – да обменят опит и идеи в тази посока. 



 36

Как да общуваме с потребители онлайн и офлайн – обучение за 
служителите на Централна медицинска библиотека 

Виктория Василева, Людмила Томова 

През юни 2022 г. ръководството на Централна медицинска библиотека (ЦМБ) 
към Медицински университет – София изготви и проведе обучение за служителите си, чиято 
цел беше развиване на компетенциите и постигане на повисоки стандарти в обслужването на 
потребителите. Чрез ролеви игри и практически упражнения по методите на Active Learning 
Classroom (активна класна стая) показахме значението на качественото обслужване и пряката 
му връзка с потребителската удовлетвореност. Представихме различията в начина на общу
ване в зависимост от използвания комуникационен канал – в социалните мрежи, по имейла, 
чрез уебсайта, по телефона и на място (общуване „лице в лице“). Предоставихме насоки от 
практиката на база „добри“ и „лоши“ примери от ежедневната работа в библиотеката, от про
фесионалния опит на лекторите и от теорията на маркетинга. 

Причини за създаването и провеждането на обучението 
ЦМБ е библиотека с над 100годишна история. Голяма част от служителите работят в нея 

от дълги години и за това време са натрупали безспорен ценен опит и професионални знания. 
Същевременно, след проведен от ръководството анализ на процесите и начините на обслужва
не на потребителите, се установи нужда от осъвременяване на някои комуникационни и техно
логични умения с цел постигане на поголяма потребителска удовлетвореност. 

Мнозинството от потребителите на библиотеката са студенти на възраст между 20 и 30 
години, а голяма част от тях са чужденци. Беше необходимо да се въведат стандарти в общу
ването с тях, които да вземат под внимание демографските особености, културните различия, 
езиковите бариери и високите им очаквания за бързо и ефективно обслужване, а и ясно да се 
дефинира къде се случва общуването с тях в интернет пространството (онлайн канали) и извън 
него (офлайн канали).

Подход и съдържание 
Обучението беше създадено с вътрешни ресурси и беше фокусирано върху конкретните 

ни нужди въз основа на споменатия погоре анализ. В продължение на няколко месеца бяха съ
бирани теоретични и практически материали, задачи, примери от дейността както от библио
теката, така и от други институции и браншове. Разработени бяха ролеви игри и упражнения. 
Всичко това беше онагледено в презентационни слайдове и печатни материали за участниците, 
а за събирането на обратна връзка от тях се изготви онлайн анкета. 

Провеждането на самото обучение също изискваше добро планиране. От една страна, 
беше важно то да се проведе през подходящо време в рамките на работния ден, а от друга – да 
не възпрепятства нормалното протичане на работния процес и найвече да не повлияе на об
служването на потребителите, т.е. да не доведе до липса на служители на ключови позиции, 
повече време за изчакване и други проблеми. Затова разделихме персонала на групи и прове
дох ме обучението два пъти. При съставянето на групите си бяхме поставили още една цел – 
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участниците да са от различни отдели и сектори. По този начин искахме да постигнем сбли
жаване между тях, разширяване на кръгозора от знания и намиране на повече допирни точки.

Стилът на обучението беше поскоро неформален поради това, че се провеждаше от ко
леги за колеги в един и същи екип. Освен това насърчавахме постоянната обратна връзка, въп
роси и мнения, за да се „разчупи леда“ и всеки участник да се чувства свободен да сподели 
своята гледна точка в подходящ за него момент. 

Акценти от съдържанието на обучението: 
 Теорията на маркетинга1 и как тя е приложима за ЦМБ – значението на някои основни 

маркетингови термини и прилагането им в ежедневната библиотечноинформационна 
дейност, подкрепени с примери как големи брандове (марки) постигат максимална 
потребителска удовлетвореност и какви добри практики използват. Участниците бяха 
помолени да дадат примери за свои любими марки и да посочат причини за своята по
требителска лоялност към една или друга марка, независимо от кой бранш е тя. Чрез 
това упражнение за създаване на понеформална атмосфера в началото на обучението 
успяхме да преобърнем гледната точка на служителите, за да осъзнаят системните 
усилия, които трябва да се полагат за постигане на потребителска лоялност. 

 Обърнахме внимание на необходимостта от разграничаване на потребителски жела
ния и нужди2 и как това се постига на практика. Посочихме примери от ежедневната 
ни дейност, в които потребителят смята, че знае какво иска, но то се различава от 
действително необходимото му или пък се нуждае от нещо, но не може да го обясни с 
точност. Предложихме начини за справяне в подобни ситуации, като обърнахме вни
мание на редица ключови фактори – проява на търпение, умение за изслушване, за 
задаване на подходящи въпроси и др.

 Беше акцентирано и върху активността на служителя – какво е активно слушане и как 
то може да бъде показано чрез невербална комуникация3, а не само чрез думите, дик
цията и интонацията ни; за самоинициативата (проактивността) и за нейното значение 
в показването на отношение към потребителя. Чрез примери как общуваме по между 
си като колеги се идентифицираха добрите практики и тяхната успеваемост.

 Обсъдихме значението на термините „потребител“ и „обслужване“ и представихме 
дефиниция на термина „бранд“4 (марка), за да поставим контекста на дискусиите и да 
изградим „общата картина“, преди да продължим към поконкретните теми от обуче
нието. Тук наблегнахме на значението на екипната работа и подобряването на вътреш
ната комуникация, които имат пряко отражение върху ефективността и институцио
налния имидж. 

 Разгледахме термините „вътрешен“ и „външен“5 потребител, от различни гледни точ
ки и направихме разграничението между тях. Обърнахме внимание на това, че всеки 
служител също е потребител – всеки колега, който има нужда от информация или съ
действие от друг свой колега се явява негов потребител, а външен потребител е всеки 

1 American Marketing Association: Definition of marketing [онлайн]. Достъпно от: https://www.ama.org/the
definitionofmarketingwhatismarketing/

2 Understanding Your Customer’s Wants And Needs [онлайн]. Достъпно от: https://proechosolutions.com/
understandingyourcustomers/

3 Nonverbal communication skills for selling [онлайн]. Достъпно от: https://www.business.qld.gov.au/running
business/marketingsales/sales/skills/nonverbal

4 What Is a Brand? [онлайн]. Достъпно от: https://www.investopedia.com/terms/b/brand.asp
5 What Is an Internal Customer & a External Customer? [онлайн]. Достъпно от: https://smallbusiness.chron.com/

internalcustomerexternalcustomer11698.html

https://proechosolutions.com/understanding-your-customers/
https://proechosolutions.com/understanding-your-customers/
https://smallbusiness.chron.com/internal-customer-external-customer-11698.html
https://smallbusiness.chron.com/internal-customer-external-customer-11698.html
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ползвател на услугите ни – студент, преподавател, служител на Медицинския универ
ситет, както и хора извън него. 

 По време на обучението се постарахме да използваме метода Active Learning 
Classroom6 – активна класна стая. Това е модерен метод на преподаване, според който 
обучаващите се са не само активни слушатели, но и активни участници. За постигане
то му се използват техники като работа в група, дискусии и изпълнение на конкретни 
упражнения. Ключов елемент в тази стратегия на преподаване е изискването за учас
тие и сътрудничество, т.е. активно обучение чрез действие, което предполага подъл
готрайно запаметяване на наученото. Участниците „разиграха“ различни ситуации от 
ежедневната работа в библиотеката и размениха гледната точка потребителслужител 
чрез ролеви игри. Попълваха кратки анкети по време на обучението и след това споде
ляха своите отговори, които бяха обсъждани с останалите участници. 

 Видове канали за комуникация7 – посочихме особеностите на всеки отделен комуни
кационен канал, който използваме в ЦМБ. Важно е да уточним, че под този термин ние 
разбираме всяко място, където общуваме с потребителите и ги дефинираме найобщо 
като:

● Офлайн канали: включват сградата и местата в нея, където има директен досег с 
читателите (читални, заемна служба, компютърна зала, регистратура и др.). 

● Онлайн канали: понастоящем това са уебсайт, Facebook Messenger, Google chat, 
имейл, онлайн платформи за обучения. 

Обслужването по телефона възприемаме поскоро като офлайн канал, тъй наподобява 
живото общуване „на място“, въпреки че е вид дистанционна услуга. 

 За всеки един от тези канали изведохме добри практики за обслужване и поставихме 
стандарти за качество на услугата. Например стандартът за срок на отговор на потре
бителски имейл е до един работен ден. Отговорите във Facebook Messenger пък трябва 
да се изпратят в рамките на 15 минути от получаване на запитването. Отговорът на 
телефонни обаждания трябва да е до третото позвъняване и т.н. Разработихме тези и 
още много други подобни, включително стандартизация в имейл подписите и в авто
матичните отговори при отсъствие, използване на определени бланки за формуляри, 
използване на определен стил в писмената комуникация, строго следене за недопуска
не на правописни грешки и др., така че да са лесно приложими в ежедневната ни рабо
та и да са в основата на нашите собствени, отличителни, институционални правила за 
работа с потребители. 

 Надградихме теоретичните си знания като добавихме примери за т.нар. crossselling8 
и upselling9. Въпреки че тези понятия са заимствани от маркетинга и търговията, и се 
отнасят найвече до продажбата с цел печалба на продукти, а не на услуги, смятаме, че 
тяхното познаване и прилагане в библиотеката е полезно и допринася за формирането 
на мислене тип „извън кутията“, което може да постигне търсения от нас ефект за над
хвърляне на потребителските очаквания. 

 Припомнихме също значението на защитата на личните данни и отговорността на все
ки служител за спазване на въведените институционални правила в това отношение.

6 Yale: Active Learning Classrooms [онлайн]. Достъпно от: https://poorvucenter.yale.edu/strategicresources
digitalpublications/managingclassroom/activelearningclassrooms/

7 Communication Channels [онлайн]. Достъпно от: https://www.knowledgehut.com/tutorials/project
management/communicationchannels

8 Salesforce: What is CrossSelling? [онлайн]. Достъпно от: https://www.salesforce.com/eu/learningcentre/
sales/crossselling/

9 Salesforce: What is Upselling? [онлайн]. Достъпно от: https://www.salesforce.com/eu/learningcentre/sales/
upselling/

https://poorvucenter.yale.edu/strategic-resources-digital-publications/managing-classroom/active-learning-classrooms
https://poorvucenter.yale.edu/strategic-resources-digital-publications/managing-classroom/active-learning-classrooms
https://www.salesforce.com/eu/learning-centre/sales/cross-selling/
https://www.salesforce.com/eu/learning-centre/sales/cross-selling/
https://www.salesforce.com/eu/learning-centre/sales/upselling/
https://www.salesforce.com/eu/learning-centre/sales/upselling/


39 

Съставихме кратка анкета чрез Google формуляри, която беше изпратена до всички коле
ги, присъствали на обучението. Целта беше да получим обратна връзка доколко обучението е 
било полезно за тях. 

Резултати 
Отзивите по време на обучението бяха положителни, а от анкетата разбрахме, че за 100% 

от служителите то е било полезно, като 75% имат интерес към последващи обучения. 

Фиг. 1. Резултати от проведената анкета за полезността на обучението

Фиг. 2. Резултати от проведената анкета за желание за включване в допълнителни обучения

Заключение 
Динамичността и темповете, с които се развиват очакванията на потребителите, налагат 

и нашите вътрешни процедури да се преразглеждат и подобряват непрекъснато. В тази връзка 
смятаме, че обученията за персонала са съществена част от текущата ръководна дейност във 
всяка библиотека. Те са с важно значение за мотивацията на служителите и за удовлетворе
ността на крайните потребители. Непосредствената цел, която си поставихме след обучението 
„Обслужване на потребители“, беше да измерим ефективността му, като следим за изпълнение 
на поставените изисквания и алгоритми на работа, осъзнавайки, че те често изискват време за 
възприемане. Също така създадохме постоянна онлайн анкета за потребителите, от която да 
черпим ценна информация за техните мнения, коментари, похвали и оплаквания, за да можем 
текущо да подобряваме услугите си. Комбинацията от данните, които ще съберем от тези ана
лизи, ще ни позволи да вземаме информирани решения за бъдещото развитие в тази насока. 
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Анализ и оценка на потребностите от обучение по 
информационна и медийна грамотност на библиотекари от 
малки обществени библиотеки 

Светомира Вачева 

Количеството дигитално съдържание, създадено от зората на интернет до днес е 
няколко милиона пъти повече от всички издадени някога книги.1 За работещите в обществени 
библиотеки става все потрудно идентифицирането и извличането на дигитално съдържание 
с историческо и културно значение в информационния потоп. Експертите в големите библио
теки – национални, университетски и регионални, вече са сравнително наясно с областите на 
квалификация, свързани с компетенциите в сферата на информационната и медийна грамот
ност, но в читалищните библиотеки не е малък делът на хората, които нямат реална представа 
какви заплахи крие виртуалното пространство. 

Докладът представя проучване на заявените от работещите в малки обществени библио
теки в област Силистра желания за нови обучения и изследване на нивото на информационна 
и медийна грамотност сред тях. На база на тези проучвания ще бъдат планирани дейностите на 
Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра за следващата година за традицион
ни и интерактивни обучения, чрез които работещите в читалищни библиотеки да формират 
основни умения и да повишават квалификацията си.

Преди да се планират каквито и да било обучителни дейности, се взе решение да се на
прави проучване на нагласи и желания за повишаване на квалификацията и придобиване на 
нови умения сред работещите в читалищата в областта. Проучването беше направено чрез 
пряка индивидуална анонимна анкета – изпратена по имейл и публикувана в Google Forms, 
като обект на изследването са не само читалищни библиотекари, а и секретари и доброволци в 
библиотеки, както и част от работещите в обслужващите звена на регионалната библиотека, а 
общият брой на отговорилите е 85. 

При направеното проучване сред библиотекари, работещи в читалищни библиотеки в об
ласт Силистра на заявените от тях желания за нови обучения, се очертаха няколко тенденции:

 Читалищните библиотекари са наясно, че в новата реалност непрекъснатото повиша
ване на квалификацията им е от решаващо значение за функционирането на библиоте
ката – 97,7% от запитаните отговарят твърдо „да“ (Диагр. 1).

 Само 32% от темите, поискани от тях за обучения, са свързани с придобиване на тра
диционните библиотечнобиблиографски знания и с умението да водят библиотечна 
документация; 63 от анкетираните желаят придобиване на умения по търсене на спе
цифична информация в онлайн бази данни и интернет като цяло; за 42а е важно изу
чаването на нови практики за работа с различни групи от потребители; 37 желаят да 
придобият знания, свързани с разработването на нови услуги и популяризирането им 
в публичното пространство (Диагр. 2).

1 Bartlett, Jamie, Miller, Carl. Truth, Lies and the Internet: a report into young people’s digital fluency, 2011, p. 12 
[онлайн]. Достъпно от: https://www.demos.co.uk/files/Truth__web.pdf

https://www.demos.co.uk/files/Truth_-_web.pdf
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 Образованието онлайн, неформалното и неофициално обучение за читалищните биб
лиотекари придобиват все поголямо значение в сравнение с традиционните образова
телни практики – само 18% от анкетираните държат на формалната форма на обуче
ние с получаване на официален документ за придобити умения, поголяма част от тях 
предпочитат да получат знания в неформална среда, по възможност без изпити в края 
на обучението (Диагр. 3).

 Тенденцията обучението да е активен двустранен процес на конструиране на знание, 
става явна от изискването на читалищните библиотекари обучителният процес да е 
двустранен, да говорят и пишат за това, което учат, да го съотнасят с изминалия си 
опит и да го прилагат в ежедневието – само трима са отговорили с искане процесът на 
обучение да е тип лекция, 41,2% желаят комбинация от нова информация, получена 
от обучителя и практически упражнения, които да затвърдят наученото, а 55,3% от 
отговорилите биха искали обучението да е изцяло практически насочено и в него да се 
разглеждат реални ситуации от работния процес в една библиотека (Диагр. 4).

В резултат на проучването се налага основният извод, че работещите в малки обществе
ни библиотеки категорично очакват обучителната дейност на регионалните библиотеки като 
част от методическите и експертноконсултантски дейности да продължава да разширява об
хвата си и да се променя съобразно с техните нужди и желания.
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В не толкова далечното минало информацията се е обновявала на сравнително големи 
интервали от време, което е позволявало рецензиране и оценяване съобразно научната дос
товерност. Днес всеки ден се публикуват статии, които не се проверяват по никакъв начин 
и всеки може да издава без задължението публикацията да претърпи редакция, което прави 
различаването на наукообразното писане от достоверния научен източник много трудно. Об
ществените библиотеки осигуряват неограничен достъп до информация в световната мрежа, 
но този достъп не значи нищо, ако не могат да бъдат различени фактите от конспиративните 
теории и фалшивите новини от достоверната информация. Библиотеките, респективно биб
лиотекарите, като посредници в извличането на знания от информация в никакъв случай не 
трябва да ограничават информационния поток, а да учат на критичност. 

За тази цел работещите в библиотеки трябва да притежават специфични знания и умения 
за анализ и синтез на информация. Тези специфични умения найобщо могат да се разглеждат 
като информационна и медийна грамотност, която по същността си е умението да се учи и да 
се решават проблеми, да се мисли критично и да се комуникира, да се споделя и допринася 
за общността. В този смисъл е важно и да се прави разлика между дигиталните компетенции 
(способността да се използват технологиите за достъп до информация) и информационната 
грамотност, която е много пошироко понятие и включва уменията за използване, създаване и 
споделяне на информацията в разнообразни формати. 

Тук е мястото да се отбележат основните области на квалификация, свързани с компетен
циите в сферата на информационната грамотност. На първо място това е способността за ус
тановяване на природата и обхвата на необходимата информация. Следват достигането до нея 
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ефективно и ефикасно, критична оценка на информацията и нейното използване за постигане 
на набелязаните цели и накрая, но не на последно място по важност, отчитане на правните и 
етични въпроси при използването ѝ. Или казано попросто – информационната грамотност е 
способността да се мисли критично и да се правят балансирани преценки за всяка информа
ция, която се намери и използва.

При изследването на нивото на информационна и медийна грамотност бяха изследвани 
пет основни критерия: могат ли библиотекарите да определят обхвата на необходимата инфор
мация – 12 отговарят с категорично „да“, преобладават отговорите „не“, а безпокойство будят 
12,9% от отговорилите с „Не разбирам въпроса“ (Диагр. 5).
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На въпроса могат ли да направят критична оценка на информацията и информационните 
източници отговорите са почти идентични (Диагр. 6).
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 Запитани дали могат да вградят новата информация в собствената си сфера от знания 10 
души отговарят с категорично „да“, 18 с „не“, а преобладаващата част или не са сигурни или 
не разбират въпроса (Диагр. 7).

Малко пооптимистични са отговорите на въпроса могат ли да използват получената ин
формация за постигане на поставените цели – с „да“ са отговорили 53 анкетирани или 62,35%, 
отрицателен е отговорът само на 4 души, 25,88% не са сигурни, а този път неразбралите въ
проса са само 6 (Диагр. 8).

Последният разглеждан тук въпрос в анкетата, свързана с информационната и медийна 
грамотност, е разбират ли работещите в библиотеки различните аспекти, свързани с използва
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нето на информацията, в т.ч. и етичните. Близо 19% отговарят положително, няма нито един 
отрицателен отговор, но 69 души (81%) не са сигурни в собствените си разбирания или не са 
наясно със същността на въпроса (Диагр. 9).
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След анализ на проведените анкети, чиито въпроси са много повече от представените в 
този доклад, и проведени над 100 допълнителни разговора по темата, стана ясно, че нивото 
на информационна и медийна грамотност на работещите в малки обществени библиотеки в 
област Силистра е изключително ниско и има огромна необходимост от придобиване на спе
цифични знания и умения за търсене, анализ и синтез на информация, нужда от продължаване 
и разширяване на квалификационните дейности на регионалните библиотеки, като те вече не 
трябва да са насочени толкова към придобиване на конкретни библиотечнобиблиографски 
умения, а към умението да се разрешават практически проблеми, да се мисли критично, да се 
комуникира и споделя с общността.
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Комуникационни инструменти на ЕБЛИДА за изграждане на 
мрежи от библиотекари и информационни специалисти 

Марина Енчева 

Европейското бюро на библиотечните, информационните и документационните 
асоциации (ЕБЛИДА) прилага различни механизми за създаване на формални и неформални 
експертни мрежи от библиотекари и информационни специалисти в Европа, свързани с раз
личните направления, в които работи организацията. През юни 2022 г. ЕБЛИДА отпразнува 
своята тридесета годишнина с конференция в Атина, Гърция, посветена на ангажираността на 
биб лио теките за постигане на устойчиво, демократично и справедливо общество. От своето 
основаване до днес ЕБЛИДА функционира като общностен и мрежови център за всички биб
лиотечни организации в Европа, които се стремят към едно посправедливо общество. Важ
на част от нейната мисия е да насърчава устойчиво общество, в което гражданите на Европа 
се радват на свобода на изразяване и безпрепятствен достъп до информация, образование и 
култура. Също така ЕБЛИДА е посветила работата си на това да ангажира библиотеките в 
поддържането на високо ниво на демократично участие на всички европейски граждани в по
литическия дебат въз основа на проверена информация с цел укрепване на социалното сближа
ване, индивидуалните постижения и икономическото развитие. Друга традиционна дейност за 
организацията е застъпничеството за справедлив достъп до библиотечни колекции и ресурси 
чрез прилагане на стратегия за устойчиво авторско право.

Като независима асоциация на библиотечни, информационни и документационни асоциа
ции и институции в Европа, днес ЕБЛИДА има сто двадесет и един члена от 35 държави, до 
които достига информация чрез различни комуникационни канали. Тя се стреми да изгради 
платформа, която позволява директно взаимодействие между членовете. Библиотечната мрежа 
се разширява, като активно се търси партньорство с други организации, за да се улесни споде
лянето на знания и работата в мрежа по иновативни проекти и по други инициативи, получили 
финансиране. 

ЕБЛИДА осъществява своите дейности, свързани с основните стълбове на стратегиче
ския и оперативния план на организацията чрез различни експертни и работни групи. Екс
пертната група „Европейските библиотеки и прилагането и оценката на Целите за устойчиво 
развитие“ (ELSIA) подкрепя членовете, желаещи да работят за устойчиво общество, като попу
ляризира библиотечен дневен ред, при който културните и образователни цели са съгласувани 
с Целите за устойчиво развитие. Организацията развива „Европейския дом на ЕБЛИДА, пос
ветен на Целите за устойчиво развитие“ (EBLIDA SDG European House) по следните начини:

 подпомагане на членуващите организации и библиотеки в развитието на посплотена 
и силна общност чрез насърчаване на устойчивото развитие в културата и образова
нието; предоставено чрез подкрепата от други членове на ЕБЛИДА, координаторите 
на инициативата „Да мислим немислимото“ (Think The Unthinkable), организиращи 
семинари в различни европейски държави и експертната група ELSIA;

 понататъшно подобряване на инструментите, които вече са на разположение на биб
лиотечната общност, като Матрицата на ЕБЛИДА (EBLIDA Matrix) и Центъра за зна
ния и информация, посветен на Целите за устойчиво развитие (SDGKIC);

 обмен на добри практики и други инструменти, насърчаващи научноизследователски
те и развойни дейности на ЕБЛИДА и проучването на показателите, ориентирани към 
Целите за устойчиво развитие;
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 предоставяне на членовете на организацията на основна информация, обзори и други 
документи, като например европейските доклади за устойчивото развитие и библио
теките, с акцент върху финансовата подкрепа, предоставена за библиотечни проекти, 
ориентирани към Целите за устойчиво развитие;

 организиране на обучителни дейности чрез провеждане на конференции, семинари и 
консултантски сесии с цел набиране на средства;

 застъпничество за библиотеките при политики, ориентирани към Целите за устойчиво 
развитие и възможностите за финансиране на европейско и национално ниво. 

Подходът на организацията по отношение на Целите за устойчиво развитие е европей
ски, проектноориентиран и валиден за малки и големи библиотечни асоциации и институции, 
независимо дали са публични, университетски, училищни или национални. Матрицата на ЕБ
ЛИДА осигурява директна връзка към всички програми на Европейския съюз, ориентирани 
към Целите за устойчиво развитие и съдържа истории за добри практики, които позволяват 
на други библиотеки да получат финансиране и да подкрепят застъпничеството и политиче
ската видимост на местно ниво. Информационният център SDGKIC работи като примерно 
Ръководство за политики, както на европейско, така и на национално ниво, за да се реализират 
възможностите, предлагани от Европейската програма за устойчиво развитие до 2030 г. ЕБЛИ
ДА подхожда практично в своята стратегия за набиране на средства. Предоставените съвети 
и консултации са свързани предимно с Европейските структурни и инвестиционни фондове – 
найбогатият, найблизък до общностите и ориентиран към културата източник на приходи с 
териториална мисия, предназначен за обществени и университетски библиотеки. 

Матрицата на ЕБЛИДА е разделена на раздели. Първият раздел позволява избор на прог
рами на Европейския съюз, свързани с Целите за устойчиво развитие. Чрез Раздел 2 се разглеж
дат библиотечните политики за всяка от Целите за устойчиво развитие. Раздел 3 е посветен на 
възможностите за финансиране на библиотеките. Четвъртият раздел съдържа индикатори на 
Евростат, а в последния пети раздел са включени индикатори за измерване на въздействието на 
Целите за устойчиво развитие върху библиотечните дейности.

LIBLEG е работна група на ЕБЛИДА за библиотечно законодателство и политики в Евро
па, чиито дейности са свързани с ангажираността на организацията за поддържане на демокра
тично общество. Подходът на ЕБЛИДА относно библиотечното законодателство и политики 
стъпва върху Манифестите на ИФЛА и ЮНЕСКО за обществените и училищните библиотеки. 
Вземайки предвид скорошната европейска демократична история и рамката на Европейската 
конвенция за правата на човека, организацията създаде специално разработени Насоки. Про
фесионалните концепции за подобрените стандарти за изпълнение могат да бъдат превърнати 
в схеми за културни политики като тези, инициирани от Съвета на Европа при пълно зачитане 
на малцинствата, културните различия и многообразието. Библиотекарите и библиотеките ще 
могат да се застъпят за нови роли и позиции, за да защитят своята професионална практика.

Във връзка с ангажираността на ЕБЛИДА по отношение на поддържането на демокра
тично общество се извършват приоритетни действия за преразглеждане на „Насоките на Съ
вета на Европа и ЕБЛИДА относно библиотечното законодателство и политики в Европа“ от 
2000 г. с техническата помощ на работната група LIBLEG. ЕБЛИДА подкрепя библиотечни
те асоциации в тяхната ключова роля за преосмисляне на библиотечното законодателство в 
различните държави. Сравнява се законодателството, обменят се добри практики и се пред
лагат подходящи разпоредби, когато европейските държави преразглеждат своите закони за 
обществените библиотеки и други свързани нормативни актове. Подпомага се прилагането на 
Насоките от международни организации и националните правителства чрез библиотечните 
асоциации, като се подчертават възможностите, свързани с обществените цели за устойчи
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во развитие, които са в основата на едно приобщаващо демократично общество. Споделя се 
и информация между библиотечни организации, работещи в подкрепа на демокрацията чрез 
развитие на колекции и сходни дейности, партньорство и свързване на тези, които искат да 
работят съвместно в проекти или в други финансирани инициативи за постигане на тази цел.

Подходът на ЕБЛИДА към авторското право и електронното заемане изразява ангажи
раността на организацията за постигане на едно справедливо общество. Дейностите в тази 
насока се извършват основно от Експертната група по информационно право – EGIL. ЕБЛИДА 
желае да надгради върху мрежата от обществени и университетски библиотеки и да използва в 
пълна степен силата да разпределят. ЕБЛИДА се съсредоточава върху електронното заемане и 
търговията с книги, като отчита, че практиките, въведени в глобален контекст (напр. честната 
употреба), могат да бъдат успешни в някои контексти и неефективни в други, особено там, 
където културното развитие се определя от броя на националните и помалко разпространени 
езици. Организацията осъществява сравнителни проучвания относно електронното заемане в 
различни европейски държави с подкрепата на експертната група EGIL, което води до обмен 
на добри практики и подходящо прилагане на авторските права. ЕБЛИДА идентифицира и 
конкретни проблеми при транспонирането на европейските директиви в националните законо
дателства и при тяхното прилагане. Друга важна дейност на ЕБЛИДА във връзка с авторското 
право и електронното заемане е застъпничеството за режим на авторско право, при който пра
вилата за електронно заемане се прилагат на национално ниво в полза на библиотеките (т. нар. 
устойчиво авторско право).

Кризата с COVID19 беше време на предизвикателство за библиотеките в Европа, но 
също така им предостави нови възможности. Технологиите се промениха и оформиха библио
теките по нови начини. Библиотекарите в цяла Европа общуваха интензивно през този период 
и създадоха нови неформални професионални мрежи. Надграждайки върху миналите пости
жения на ЕБЛИДА и вземайки предвид очакванията на нейните членове, стратегическият план 
на организацията за следващите три години цели улесняване на работата в мрежа и споделя
нето на знания между участващите институции, като се фокусира чрез три направления на 
дейност върху стратегическите цели за устойчивост, демократично участие и равен достъп до 
информация. Също така ЕБЛИДА се застъпва за библиотеките и тяхната работа на европейско 
ниво, като работи с институции и заинтересовани страни, за да подобри ролята на библиотеки
те в политиките и бюджетите, а като допълнение подкрепя и застъпничеството на национално 
и местно ниво. В тези дейности ЕБЛИДА търси сътрудничество с други европейски библио
течни организации като NAPLE, Public Libraries 2030 и LIBER за споделяне на данни и инфор
мация, за съвместна работа, разделяне на задачите и обединяване на усилията. 
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МАРКЕТИНГ НА БИБЛИОТЕЧНИ УСЛУГИ И РЕСУРСИ В 
СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ 

Дигиталните технологии и връзките с обществеността в 
университетските библиотеки 

По примера на Университетската библиотека при Русенски 
университет „Ангел Кънчев“ 

Виктория Иванова 

Връзките с обществеността в библиотеката 
Библиотечните връзки с обществеността могат да бъдат описани като дейност, 

насочена към формиране на положителен имидж на библиотеката чрез система от инициативи 
за създаване на взаимно разбиране между библиотеката и обкръжаващата среда. Утвърждава
нето на библиотеката пред обществеността като модерно, динамично развиващо се средище 
изисква изпращането на правилни послания към външната среда от библиотечните служители. 

Библиотечните връзки с обществеността работят за приемането на библиотеката като 
ценна социална институция, съчетаваща традициите и модерните постижения на науката и 
практиката.1

Основни цели на връзките с обществеността в библиотеката са:
 анализ и оценка на състоянието и тенденциите в развитието на общественото мнение 

по отношение на библиотечната политика;
 разработка на програми за информиране на обществеността относно предлаганите ус

луги и събития;
 определяне на конкретни задачи за реализиране на целите на библиотеката;
 поддържане на активни и постоянни двустранни връзки със средствата за масово ос

ведомяване;
 търсене на допълнително финансиране и създаване на комфортни условия за читате

лите. 

Библиотеките използват широк спектър от PR средства и техники. Изборът им зависи от 
аудиторията и целите и имат визуално, вербално, събитийно, маркетингово и контекстно при
съствие и представяне.2

Комуникационна стратегия на Русенски университет „Ангел Кънчев“ 
В Русенския университет „Ангел Кънчев“ са разработени и функционират Комуника

ционна стратегия и Стратегия за международен брандинг. В тях е определена основната вът
решна и външна целева публика на висшето училище: 

1 Иванова, К. Съвременни методи за организация и управление на библиотеките. Велико Търново: Народна 
библиотека „П. Р. Славейков“, 2017, с. 153.

2 Пак там, с. 155.
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 вътрешна публика – членове на академичната общност (преподаватели, служители, 
студенти, докторанти);

 външна публика – жителите на града, региона и прилежащите други региони; фирмите 
и институциите от публичния, частния и неправителствения сектор; потребителите на 
кадри на университета; партньорите на висшето училище от страната; кандидатсту
дентите и техните родители; завършилите средно образование в предходни години; 
учителите и директорите на средни училища; възпитаниците на университета; между
народните партньори на университета; медии и др.3

Комуникационната стратегия очертава основните методи, средства и канали за взаимо
действие с вътрешната и външната публика: 

 официален и локален сайт на университета; 
 информация за актуални събития в медиите и социалните мрежи;
 национални и международни конференции, организирани в университета;
 участие в европейската рейтингова система UMultirank;
 събития от национално и международно значение с домакинството на университета;
 включване на представители на университета в национални и международни събития;
 университетски и факултетни събития в сътрудничество с партньори от бизнес среди

те, публичните и неправителствените институции и други заинтересовани страни;
 организиране на изложения и изложби;
 печатни и електронни издания на университета и др.

Комуникационната политика на Русенския университет се реализира чрез иницииране
то на комуникационни кампании – изготвяне на презентационни и промоционални филми, 
клипове за проекти и видео обръщения и др. Академичното ръководство осъществява и пер
манентна комуникация – рекламни брошури и дипляни, информационни събития, печатни и 
електронни издания. Русенският университет разполага със собствена медия – вестник „Сту
дентска искра“.4

Връзки с обществеността на Университетската библиотека при Русенския 
университет „Ангел Кънчев“ 
Русенският университет организира дейността си в съответствие с европейските норми 

и стандарти в областта на висшето образование и изисква непрекъснато модернизиране и раз
витие на Университетската библиотека за постигане на качествен обмен на библиотечноин
формационни ресурси и използване на научни и информационни ресурси от други библиотеки 
в страната и чужбина.5

Към момента библиотеката действа като център за научни и информационни ресурси, 
който активно подпомага учебния процес и научноизследователската дейност. Основната част 
от предлаганата литература и от организираните услуги и събития са в хармония с професио
налните направления, по които се предлага обучение във висшето училище. 

Университетската библиотека при Русенския университет е създадена през 1954 г. и 
включва в структурата си Централна библиотека (ЦБ) и филиали. Централната библиотека е 

3 Попова, Ю., Манукова, А., Иванова, В. Опит и добри практики на академичните средства за масова инфор
мираност. В: Първа национална срещасеминар на академичните медии и експертите по връзки с обществеността 
на висшите училища в България, Русенски университет „Ангел Кънчев“, 1 юли 2020 г., с. 3.

4 Пак там, с. 6 – 7.
5 Насоки за модернизиране и развитие на Университетската библиотека на Русенския университет „Ангел 

Кънчев“, 2016 г.
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разделена на Централна библиотека – Ректорат и Централна библиотека – Корпус 2. В Цен
трална библиотека – Ректорат са обособени отделите „Комплектуване, обработка и каталоги
зиране“ и „Библиографскоинформационна и справочна дейност“. В Централна библиотека – 
Корпус 2 е позициониран третият отдел – „Библиотечно обслужване на читатели и МЗС“.6

Библиотечноинформационните специалисти работят в непрекъснато променяща се ин
формационна среда и системно полагат усилия за справяне с нарастващата сложност на научни
те и информационните ресурси. Те следят развитието на информационнотърсещите системи, 
усвояват нови знания и умения, използват разнообразни софтуерни инструменти, обогатяват 
фондовете и модернизират продуктите и услугите, които предлагат на академичната общност.

Услугите, които предоставя и събитията, които се организират от Университетската биб
лиотека, се разпространяват по специфични канали в зависимост от публиката, към която са 
насочени.

В календара на Университетската библиотека при Русенския университет са заложени 
традиционни ежегодни събития, като:

 представяне на научната работа на академичния състав през предходната година;
 изложби на печатни и електронни издания;
 представяния на книги с автори учени; 
 срещи с първокурсниците на университета с цел запознаване с услугите и възмож

ностите на Университетската библиотека;
 организиране или предоставяне на информация на академичната общност относно 

обучения за работа с бази данни и информационни системи;
 разпространяване на информация относно квалификационни обучения. 

Включване на дигиталните технологии в комуникационните канали на 
Университетската библиотека при Русенски университет „Ангел Кънчев“ 
Университетската библиотека работи с цялата вътрешна и външна общност, участва

ща в академичния живот на висшето училище. Читатели на Университетската библиотека са 
студенти, преподаватели, служители. Ръководството на библиотеката осъществява контакт с 
национални и международни институции, свързани с библиотечноинформационните услуги. 
Това са партньори, с които се провеждат квалификационни обучения, предоставят се свободни 
ресурси и се организират съвместни инициативи. Университетската библиотека, в своята роля 
на културна институция, организира събития, които привличат интереса на широката общест
веност, и ангажира вниманието на граждани от региона и цялата страна.

На Фиг. 1 е изобразена промяната в броя на посещенията в заемни служби и читални, в 
сумата на общите посещения в електронните каталози и базите данни и в общия брой посеще
ния за период от 3 години, съответно от 2019 до 2021 г.7

От Фиг. 1 може да бъде направен изводът, че през последните години посещенията на 
читателите в електронните каталози и базите данни бележат ръст за сметка на физическите 
посещения в заемните служби и читалните на библиотеката. Пандемията от COVID19 и меж
дународните конфликти в близки до нас страни влияят върху провеждането на образователния 
процес, достъпа до информация и посещенията в обществени институции (университети, учи
лища, библиотеки, театри, музеи и др.).

6 Правилник за устройството и дейността на Университетската библиотека на Русенския университет 
„Ангел Кънчев“, 2016 г.

7 Годишен отчет на Университетска библиотека на Русенския университет за 2021 г.
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Последните години донесоха огромни промени в научната комуникация, което принуди 
много библиотеки да предприемат сериозни инициативи, свързани с дигитално публикуване. 
Променя се и профилът на обучаемите.
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Фиг. 1. Брой посещения в Университетската библиотека (2019 – 2021)8

В проучване сред изследователските библиотеки, проведено от Линч и Липинкот (Lynch 
and Lippincott), се установява, че 40% от анкетираните университети имат репозиториуми, а 
88% от тези, които нямат, заявяват, че са предприели стъпки за изграждането на такива. Съдър
жанието на репозиториумите варира, но винаги преобладаващи са електронни тезиси, дисер
тации, препринти, работни доклади и дигитални ценности от специални колекции.9

През 2022 г. ще бъде изпълнен проект, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, със 
заглавие „Създаване на дигитална колекция във фонда на Университетската библиотека при 
Русенския университет (Център за дигитализация)“ по договор No 2022РУ04. Основната цел 
на проекта е да бъде създадена дигитална колекция във фонда на Университетската библиоте
ка, включваща първите книги, набавени в нейния фонд.10

Използването на социалните мрежи за предоставяне на актуална информация до въз
можно найширок кръг ползватели също бележи съществен ръст през последните години. Във 
връзка с необходимостта от поддържането на непрекъснат контакт със своите читатели, през 
февруари 2021 г. Университетската библиотека създаде своя страница в социалната мрежа 
Facebook.11 До края на календарната година общо 583 души са последвали страницата, като 
66% от тях са жени и 33% – мъже. Общо 65% от последователите на Университетската библио
тека във Facebook в края на 2021 г. са на възраст между 18 и 54 години.12

Университетската библиотека се стреми да е близо до интересите и влеченията на мла
дите хора. Ежегодно за първокурсниците се организират посещения в библиотеката, по време 

8 Годишен отчет на Университетска библиотека на Русенския университет за 2021 г.
9 Hunter, Ben. The Effect of Digital Publishing in Technical Services in University Libraries. В: The Journal of 

Academic Librarianship, 2013, Vol. 39, №1, p. 84 – 93
10 Проект „Създаване на дигитална колекция във фонда на Университетската библиотека при Русенския 

университет (Център за дигитализация)“, Договор No 2022РУ04.
11 Facebook: Университетска библиотека, Русенски университет „Ангел Кънчев“ [онлайн]. Достъпно от: 

https://www.facebook.com/uni.ruse.lib
12 Годишен отчет на … цит. съч.

https://www.facebook.com/uni.ruse.lib
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на които младежите се запознават с нейната структура и организация на работа. Библиотеката 
изпълнява стриктно заложените в Закона за висшето образование изисквания да осигурява с 
информационни ресурси учебния и изследователския процес в университета. Основни кому
никационни канали на Университетската библиотека при работата със студенти са: 

 писма, изпратени по личните им емейли, създадени в информационната система на 
университета;

 интерактивни дисплеи и мониторна информационна система в корпусите на всички 
факултети и филиали на университета;

 официален сайт на университета13;
 локален сайт на университета; 
 социални мрежи (Facebook).

Университетската библиотека работи съвместно с академичния състав по комплектува
нето на литература и осигуряването на учебния и изследователския процес в университета. В 
същото време библиотечните експерти организират и/или разпространяват информация от
носно онлайн обучения за базите данни Scopus, ScienceDirect и Web of Science. До знанието на 
преподаватели и служители се свеждат също и новините за свободен/пробен достъп до колек
ции от електронни книги на различни световни издатели. Основни комуникационни канали на 
Университетската библиотека при работата с преподаватели и служители са: 

 писма, изпратени по личните им емейли, създадени на сървъра на Русенския универ
ситет;

 изготвяне и разпространяване на информационни бюлетини „Нови книги“ и „Нови 
статии“;

 изготвяне и разпространяване на Указател на получаваните периодични издания за 
всяка календарна година;

 официален сайт на университета;
 локален сайт на университета; 
 социални мрежи (Facebook).

Академичното ръководство и директорът на библиотеката осъществяват контакти с на
ционални и международни институции, свързани с библиотечноинформационните услуги. 
Кореспонденцията е предимно официална и се осъществява по поща (стандартна или елек
тронна). Подписват се споразумения за сътрудничество и/или договори за предоставяне на 
услуги. 

Националните и международните организации, с които Университетската библиотека 
поддържа професионални взаимоотношения, са: 

 Асоциация на европейските изследователски библиотеки LIBER (Ligue des 
Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries);

 Министерство на образованието и науката, чрез което се предоставя онлайн достъп до 
базите данни ScienceDirect, Scopus и Web of Science;

 Български институт по стандартизация (БИС), съвместно с който е изграден Информа
ционен център по стандартизация;

 Български информационен консорциум (БИК), чрез който се сключва абонамент за 
достъп до базите данни на EBSCO; 

 Сдружение „Българска библиотечноинформационна асоциация“;
 Регионален консорциум за Североизточна България;
 Фондация „Национална академична библиотечноинформационна система“ като асо

цииран член;

13 Русенски университет „Ангел Кънчев“ [онлайн]. Достъпно от: https://www.uniruse.bg/
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 Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе.

Университетската библиотека осъществява комуникация и с граждани, институциипарт
ньори на Русенския университет, и с широката общественост. Поголямата част от комуни
кацията с тях се реализира под формата на прессъобщения, изпращани на отдел „Връзки с 
обществеността“ за разпространение до медиите и за публикуване в институционалните кому
никационни канали на висшето училище. 

Изводи 
От изложението може да бъде направен изводът, че е необходимо да се предприемат стъп

ки за подобряване и засилване на комуникацията (дигитална и физическа) със студентите и 
младите хора, за да бъде увеличен броят на посещенията в Университетската библиотека. Из
пълняването на няколко конкретни задачи би довело до постигането на тази цел:

1. Концентриране на образователни ресурси в библиотеката, които са уникални/ценни за 
всяко професионално направление.

2. Ангажиране на вниманието на студентите с важността на четенето чрез привличането 
им за доброволна или почасова работа в Университетската библиотека.

3. Организиране на повече събития, свързани с интересите на младите хора.
4. Увеличаване на количеството на информационните съобщения, разпространявани по 

електронен път, найвече по електронните комуникационни канали.
5. Увеличаване на предлаганите електронни ресурси.

Заключение 
Ангажирането на обществения интерес е задача, която е вплетена във функциите на всяко 

едно университетско звено. Университетската библиотеката като структурна единица във вис
шето училище работи за поддържането на неговия публичен образ. Тя се стреми да изпраща 
положителни послания и да поддържа близки и продуктивни контакти с целевата публика на 
университета. Библиотеката организира собствени и участва в общоинституционални инициа
тиви с цел подобряване на гражданските представи за висшето училище, образованието, нау
ката, знанието и четенето. 
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Популяризиране на българската книга в онлайн пространството: 
Клуб „Писмена“ към Националната библиотека „Св. св. Кирил и 
Методий“ 

Яница Радева 

Повече от всякога през изминалите две години живеем в свят, който литературни
те теоретици биха определили като постхуманен. Което накратко ще рече гъвкаво натрупване, 
сливане на телекомуникациите с компютърните технологии, нарастващо значение на базите 
данни, незабавното им предаване към модели на всекидневния живот и пренастройването 
на физическите навици, както и свързването им с новите технологии.1 Философите виждат 
опасност от завладяване на човека от машините и постепенна му дехуманизация. В този свят 
на напрежение между електронната, аудио и хартиената книга панаирните форуми и лите
ратурните срещи между писатели и читатели продължават да дават приоритет на хартиената 
книга. Може би заради заложената и несъзнавана днес символика на книгата, която носим със 
себе си от древността. Защото книгата е нещо повече от съдържанието си. За разлика от оста
налите предмети книгата въплъщава не само физическа памет, но спомен за минали мисли.2 
Тя пази по себе си следи от прежди четящите, чрез автографа върху нея се съхранява и следа от 
почерка на автора, чрез подчертаванията и екслибрисите се оставя следа от читателя ѝ в даден 
момент. Книгата е среща. А написаното в нея слово в миналото е имало и божествено значение, 
което безспорно не е заличено и днес, само че ние му предаваме друго, съвременно значение.

Библиотеките са онези места, които пазят, от една страна „божието слово“, но от друга, 
чрез процесите на дигитализация, са призвани и да съумеят да го съхранят и представят по въз
можно найхуманния и щадящ начин. Това се опитва да прави и Националната библиотека „Св. 
св. Кирил и Методий“ чрез различните си дейности и прояви. През пандемията бяха осъщест
вявани редица дигитални и физически изложби, които имаха свое онлайн присъствие – клипо
ве, качени в YouTube канала на Библиотеката. Например този от виртуалната изложба „Мис
лено и преживяно“: 140 години от рождението на Стилиян Чилингиров“3 (с 296 гледания към 
20 юни 2022 г.) или виртуалното представяне по повод 150 години от издаването на „Пчелица“ 
и „Ружица“4, което до същия момент е с 265 гледания. Успоредно с виртуалното представяне, 
издателството на Националната библиотека реализира фототипна книга с това заглавие и по 
този начин институцията изпълни съвременната си мисия – да бъде едновременно модерна и в 
крак с найновите технологии, но и да охранява паметта на книгата такава, каквато я познаваме 
от Гутенберг. 

Клуб „Писмена“ към Националната библиотека също съчетава вниманието към книгата 
като материално тяло и същевременно търси възможности за нейното репрезентиране по раз
лични начини не само чрез физически представяния, но и чрез присъствието ѝ в електронна 
среда. За тази цел се използват социалните мрежи – Facebook, сайтът на Националната библио

1 Личева, Амелия. Постчовешкото. В: Теория на литературата. Новият век. София: Колибри, 2021, с. 22. 
2 Къмингс, Браян. Книгата като символ. В: История на книгата. Т. 2. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 

2021, с. 640. 
3 „Мислено и преживяно“: 140 г. от рождението на Стилиян Чилингиров [онлайн]. Достъпно от: https://

www.youtube.com/watch?v=GngsFm3RX5g 
4 150 [Сто и петдедсет] години от издаването на „Пчелица“ и „Ружица“ [онлайн]. Достъпно от: https://www.

youtube.com/watch?v=KFOCKQR_Qw 

https://www.youtube.com/watch?v=GngsFm3RX5g
https://www.youtube.com/watch?v=GngsFm3RX5g
https://www.youtube.com/watch?v=KFOCKQ-R_Qw
https://www.youtube.com/watch?v=KFOCKQ-R_Qw
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тека и YouTube. Но преди това ще представя малко история и начина, по който Клуб „Писмена“ 
функционира.

Клуб „Писмена“ е създаден през 2016 г. като част от структурата на Националната биб
лиотека „Св. св. Кирил и Методий“ с идеята да представя и популяризира български автори и 
новите им книги. Събитията са замислени да се провеждат веднъж в месеца и се осъществяват 
на територията на Библиотеката. Книгите, които се представят, са нови, желателно е да не са 
имали физическа премиера до представянето им в Библиотеката. Те са в жанра на художест
вената проза – поезия, разказ, новела, роман, есе, пътепис или биография. По изключение се 
представят книги за деца, юбилейни и антологични издания в посочените жанрове. Предста
вяните книги са на български език. Те се подбират от Националната библиотека, като специа
листът, който отговоря за „Писмена“, обсъжда с ръководството подбраната книга и се свързва 
с издателството и автора за уговаряне на съответното събитие. Националната библиотека „Св. 
св. Кирил и Методий“ изготвя и/или одобрява плаката за събитието, в който като домакин е 
вписано името на Библиотеката и е поставено нейното лого. Събитията се провеждат в Цен
тралното фоайе на институцията или на новото място, открито за тази цел по време на панде
мията – терасата на втория етаж на сградата. Положителните отзиви от гостите на събитията са 
сигнал, че изборът на място е повече от добър. Един екземпляр от всяка представяна книга се 
дарява на Библиотеката от автора (или от издателството) с автограф. Възнамеряваме да напра
вим изложба със събраните автографи и книги, като по този начин припомним за участвалите 
автори и книги. 

Изброените накратко характеристики на Клуб „Писмена“, такива каквито бяха наследени 
от предходната му организация, бяха развити по посока на това възможно повече хора да съ
преживеят събитието, което поради ограничителните мерки през 2021 г. можеше да се проведе 
пред максимален брой гости – 30 души. Събитията протичаха със съобразяване с противоепи
демичните мерки. С пълното съзнание, че предвид условията е невъзможно да представим 
събитието така, както би заслужавала всяка добра книга, се възползвахме от възможностите 
за техническа възпроизводимост на изкуството – в нашия случай с помощта на фотоапарат и 
камера. 

Видеата от събитията се публикуват на YouTube канала на Библиотеката, а репортаж, 
придружен със снимков материал, и интервю с гостуващия автор, са достъпни на сайта на 
Националната библиотека и във Facebook страницата ѝ. Така, макар отложено във времето, 
зрителите могат да видят и чуят автора, който отговаря на въпроси или споделя моменти от 
творческия си процес. Интервюто с него, качено на сайта, включва отговори на част от въпро
сите, които са му зададени по време на събитието. Така интервютата, публикувани на сайта, а 
впоследствие в сп. „Библиотека“, удължават събитието и го превръщат в дълготрайна среща с 
автора и книгата. 

През изминалата година в представените събития от Клуб „Писмена“ се откроиха някол
ко специфики, които позволяват те са бъдат класифицирани в следните три групи: а) предста
вяния на книги; б) срещиразговори с автори; в) поетически четения.

Найголяма е групата на представяния на книги (премиери). През изминалата година бяха 
организирани девет представяния. Сред гостувалите на „Писмена“ автори са Веселин Прама
таров, Елена Алексиева, Иван Станков, Аксиния Михайлова, Невена Митрополитска. Участ
ваха също авторите Виктория Бешлийска, Оля Стоянова, Калин Донков и Васил Загоров. На 
шест от тях разполагаме с видео материал, разпространен в YouTube канала. За разлика от дру
ги събития и фестивали, като например „Пловдив чете“, който също представя запис на част 
от събитията си в YouTube, срещите в „Писмена“ не се публикуват в цялост. Установили сме, 
че зрителят няма търпение да проследява дълги записи, след 10та минута найчесто настъпва 
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умора. Затова нашите записи включват подбрани моменти до 15 минути при общо време трае
не на официалната среща около един астрономически час. Събитията протичат найобщо с 
представяне на автора от модератора, след което думата се дава на представящия го, често това 
е преподавател в университет или учен. Като представящи са участвали проф. Амелия Личева, 
проф. Елка Трайкова и литературният критик и преводач Юлиан Жилиев. След експозетата на 
представящите модераторът дава думата на автора или му задава въпроси. Накрая следват и 
въпроси от публиката и автографи.

Аксиния Михайлова с витрината, подготвена от Клуб „Писмена“ с нейни книги

Втората група събития са срещитеразговори, при които са поканени двама автори, с кои
то протича разговор за темите и творческите им търсения. Тези срещи през изминалата година 
са три – една с прозаици (Владимир Полеганов и Райна Маркова) и две срещи с поети. Едната 
среща включваше четирима автори, като тя заема средищно място между поетическо четене и 
срещаразговор. Поетите бяха Марианна Георгиева, Йорданка Белева, Валери Валериев и Иван 
Ланджев. Другата срещаразговор беше с поетите и преводачите Азиз Таш и Людмила Мин
дова. Разполагаме с публикуван запис на техния разговор и той е събрал (до 20 юни 2022 г.) 
около 50 гледания. С найголяма посещаемост засега е записът на събитието на Калин Донков, 
проведено на 9 юни 2022 г. – 85 гледания. Това е много добра видимост за онлайн представя
не на книги, ако сравним гледанията от други форуми, например споменатия вече фестивал 
„Плов див чете“. Например видео представянето на Христо Карастоянов на романа му „Т като 
Ташкент“ от миналата година на този форум има 90 гледания5 към 20 юни т.г., Здравка Евтимо
ва тази година на представянето си в същия формат е събрала 59 посещения към същата дата за 

5 Христо Карастоянов – „Т като Ташкент“ [онлайн]. Достъпно от: https://www.youtube.com/watch?v=O
3s3jxV_lk 
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преглед.6 Връчването на Орфеевия венец на Аксиния Михайлова, която беше гост на „Писме
на“ миналата година, е събрало до момента на прегледа 67 гледания.7 С наймного посещение, 
разбира се, е участието на Георги Господинов на „Пловдив чете“ през 2020 г. – неговият запис 
е с 919 показвания.8

Момент от разговора с поетите и преводачи Людмила Миндова и Азиз Шакир-Таш,  
чиято видео версия е публикувана в YouTube канала на НБКМ

Рейнол Перес Васкес по време на представянето на испанско-българската антология „Terra incognita“

Последният тип от срещите, организирани през изминалата година в „Писмена“, беше пое
тическото четене на поетесите, включени в испанскобългарската антология „Terra incognita“. 
Събитието беше първото представяне на антологията в България. В нея са включени творби 
на десет поетеси – Рада Александрова, Радка Фалк, Силвия Чолева, Цвета Делчева, Аксиния 

6 Здравка Евтимова – „Резерват за хора и вълци“ [онлайн]. Достъпно от: https://www.youtube.com/
watch?v=GJrgFZwZN7U 

7 „Пловдив чете“ връчи „Орфеев венец“ на Аксиния Михайлова [онлайн ресурс]. Достъпно от: https://www.
youtube.com/watch?v=OyX7GNSvqZ0 

8 Георги Господинов и „Времеубежище“ в Пловдив [онлайн]. Достъпно от: https://www.youtube.com/
watch?v=gZsaH7q_YJg 

https://www.youtube.com/watch?v=GJrgFZwZN7U
https://www.youtube.com/watch?v=GJrgFZwZN7U
https://www.youtube.com/watch?v=OyX7GNSvqZ0
https://www.youtube.com/watch?v=OyX7GNSvqZ0
https://www.youtube.com/watch?v=gZsaH7q_YJg
https://www.youtube.com/watch?v=gZsaH7q_YJg
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Михайлова, Кристин Димитрова, Яна Букова, Иглика Дионисиева, Надежда Радулова и Оля 
Стоянова. Част от тях присъстваха на събитието и прочетоха по едно стихотворение, включено 
в антологията. Споделиха и работата си с преводача, продължила над три години. Стихотво
ренията на поетесите, които нямаха възможност да присъстват, бяха прочетени от съставителя 
Рейнол Перес Васкес на испански.

Предвид факта, че Националната библиотека разполага с нов сайт от 10 декември 2021 г., 
е невъзможно да бъдат посочени точни данни за броя на посещенията в публикациите за „Пис
мена“ от миналата година. Но данните, с които разполагаме, също са достатъчни, за да напра
вим извод за добре свършената работа по разпространение на събитията в онлайн среда. От 1 
януари до 20 юни 2022 г. общият брой посещения на публикациите на „Писмена“ на сайта на 
Националната библиотека са 560. Информацията от YouTube ни сочи към 20 юни 2022 г. общо 
412 гледания. Половината от тях са осъществени извън страната. Това от своя страна допълни
телно спомага българската книга и информацията за нея да става достояние на сънародниците 
ни зад граница.

За всяко събитие за „Писмена“ на територията на Библиотеката се изготвя витрина с 
книги на представяния(те) автор(и). Експозицията остава за разглеждане от посетителите и 
читателите на Библиотеката до следващото представяне. Така читателите могат още веднъж 
да се срещнат с автора и неговите книги. Витрината действа като напомнящ сигнал книгата да 
бъда потърсена и прочетена. 

И вместо финал. Тази година на церемония в Стария Пловдив клуб „Писмена“ към На
ционалната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ получи Националната награда „Хр. Г. Да
нов“ за представяне на българската книга за 2021 г. Приемаме това отличие като знак за добре 
свършена работа при срещата ни с авторите и техните читатели и стимул да продължим с 
усърдие пътя към новите книги.



 60

Интеграцията на социалните мрежи в работата на библиотеките 

Йорданка Вичева 

Философското твърдение, че човекът е социално същество, е намерило място в 
почти всички хуманитарни науки. Човекът като личност просто не може да бъде представен 
без обществото. 

Сега нека приемем социалната мрежа като една общност. Хора с еднакви интереси, за
нимания, професия и т.н. обменят помежду си информация с голяма бързина, като споделят 
създадено от тях съдържание чрез различни канали. Може да сравним социалната мрежа с 
телевизията, вестниците и радиото, с тази разлика, че в онлайн пространството потребителят 
може да участва активно в един двустранен процес на взаимно обогатяване.

Найголям представител на социалните мрежи е Facebook, когото през 2020 г. близо 2.8 
млрд. души посещават поне веднъж месечно. Около 1.8 млрд. потребители пък влизат поне 
веднъж дневно. YouTube е втората найпосещавана търсачка в интернет, като потребителите 
средно прекарват около 12 часа на седмица в гледане на видеоклипове. Към статистиката при
бавяме и онези 600 млн. души, които предпочитат платформи като Instagram, WhatsApp и др.

След тази информация не е чудно, че бизнеси на всякакво ниво се ориентират към со
циалните мрежи. Достиженията на новите технологии намират своя път към потребностите 
на потребителите. Така библиотеките също могат да използват световните тенденции и да се 
включат в потока от информация, за да намерят нови начини да достигнат до своите потреби
тели и нови таргет групи.

I. Принципи за създаване на медийно съдържание или как работят 
алгоритмите на социалните мрежи? 
Мрежите използват доказани подходи, които водят до ангажираност сред потребителите. 

Хората следят онова, което се публикува, влияят се и от ритъма, който следват статиите. Спе
цификата на социалните мрежи е такава, че те създават допълнителен потенциален обхват от 
последователи чрез влиянието, което имат.

1. Публикуване – при публикуване на новина в социална мрежа трябва да се осигури 
стойностна и завладяваща информация за последователите.

2. Разпространение – ключът към успеха тук е да се публикува често и да се поддържа 
редовно онлайн присъствие, но не натрапчиво. Това осигурява гарантиран успех, осо
бено за разпространението на споделеното съдържание в мрежата.

3. Достигане до нови групи хора – когато се публикува нещо, което се споделя от потре
бителите, това води и до нови последователи. Техният брой се покачва и спада в зави
симост от честотата и броя на публикациите, като различните социални мрежи имат 
различни алгоритми за видимост на вашите публикации.

Сега да видим актуална информация от Facebook страницата на библиотеката. Как са се 
променили последователите на нашата страница, следвайки алгоритмите от предната точка? 
(виж Фиг. 1) 
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Фиг. 1

Ползваме за отправна точка датата 14 юни 2020 г. – периодът преди активно да използва
ме социалните мрежи и техния потенциал и да включим работата на PR специалиста в процеса 
на библиотечната осведоменост. Поредицата изобразени дати показват скока в последователи
те на страницата на библиотеката.

Ето как, изобразено графично, изглежда скокът на последователите за период от 2 години 
(виж Фиг. 2).

Фиг. 2

Когато се публикува нещо, което се споделя от потребителите, почти винаги това води 
до нови последователи. Найлесно повишение в числата на последователите се постига чрез 
така наречените вайръл (viral) постове или публикации. Тези публикации и статуси достигат 
до огромна аудитория с минимални усилия без реклама и обикалят интернет с голяма скорост. 
Споделяме графика с реални данни от 1 октомври 2020 г. и резултатите, които една вайръл 
публикация може да постигне (виж Фиг. 3).

Постът, който публикувах, постигна зашеметяващи резултати, както се вижда на графи
ката. Имаше 240 000 достигнати човека, 1900 харесвания, 22 000 прегледа на новината, 153 ко
ментара, 1500 споделяния. В пика на тази вайръл публикация, максималният брой харесвания 
на нашата страница във Facebook беше 62 на ден.
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Фиг. 3

Паралелно с това, сайтът на библиотеката отчете отлични резултати в същия период, как
то със страницата ни във Facebook – несъмнено резултат от колаборацията между двете (виж 
Фиг. 4).

Фиг. 4

II. Защо фийдбекът е важен за рейтинга на една социална мрежа? 
Така нареченият фийдбек (feedback), или обратна връзка, е нужен за всеки, предлагащ 

услуги, било то в социалните мрежи или в реалния живот. Той е показателен за доверието и 
достоверността на предлаганата информация или услуга. Почти всеки фийдбек – независимо 
дали сме съгласни с него или не – може да ни помогне да растем.

Тук съм илюстрирала положителен фийдбек, оставен на нашата Facebook страница в 
периода на администриране (виж Фиг. 5).
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Фиг. 5

III. Съвместна работа и партньори 
Социалните мрежи предоставят безкрайни опции за партньорства. Освен традиционните 

колаборации, включващи събития (events), включвания на живо (лайфове), участия в репор
тажи, новини и други дейности, които събират партньори, има и такива примери, като този, 
който представяме тук (виж Фиг. 6).

Фиг. 6

IV. Партньорство с електронни и печатни медии 
В днешно време социалните мрежи заемат важно място в процеса на подготовката на но

вините. Променят се професионалните ангажименти и някои от задълженията на журналисти
те, които вече трябва да се позовават на оповестената информация в социалните мрежи. Така 
работата на библиотеката с електронните и печатни медии е улеснена, а споделените новини 
от мероприятия и събития са винаги актуални. Поддържаме много добро партньорство и кому
никация с медиите на местно и национално ниво. От страницата ни във Facebook се разпраща, 
копира и споделя информация и в други социални мрежи; новини се отразяват и под формата 
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на допълнителни репортажи, излъчени по националните медии. Социалните мрежи са нераз
делна част от информационния поток и библиотеката се включва активно в тенденциите на 
такова медийно присъствие.

V. Онлайн дейности 
През изминалите две години, белязани от Корона вируса, работата ми като админист

риращ социалните профили на РБ „Петър Стъпов“ – Търговище беше отговорна. Публикувах 
изключително много информация под формата на полезни линкове, конкурси, предизвикател
ства, организирани онлайн мероприятия и други дейности, за да излязат хората от състояние 
на социална изолация и за да напомняме константно за себе си в медийното пространство. 
Ангажирах вниманието на потребителите възможно найсилно, за да могат да почувстват едно 
положително разнообразие на поднесена информация, за да сме в помощ в това време на пан
демия.

 През 2021 г. проведохме изцяло онлайн във Facebook литературен конкурс, посветен на 
годишнината от гибелта на Левски (виж Фиг. 7). Благодарение на разгласата и активността на 
профила на регионалната библиотека във Facebook, имахме включили се над 40 участника от 
11 области на страната. А нашите партньори от в. „Търговищки новини“ публикуваха всички 
есета на страниците на периодичното си издание.

Фиг. 7

По време на изолацията през 2020 г. и в периода на Маратона на четенето ангажирах вни
манието на нашите последователи с дневни предизвикателства като този, който е илюстриран 
на Фиг. 8. В рамките на 3 седмици бяха публикувани 19 такива предизвикателства, а отгласът и 
интересът, който предизвикаха, бяха повече от положителни! Включихме последователите си 
и в споделяне на любими цитати от книги, които също се радваха на огромен интерес.

Фиг. 8
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VI. YouTube и връзката със социалните медии 
YouTube е до известна степен портал за социални медии. Голям приток на интернет по

требители се стича, за да генерира гледания. Няма нищо, което да го сравнява с типичните 
социални мрежи като Facebook, например. Във Facebook обаче има общност, така че YouTube 
присъства наймного на такива уебсайтове. Едно от основните неща е да знаете как да добави
те видеата си към социалните медии. Правенето на това е изключително важно, ако искате да 
популяризирате избраните от вас социални медийни платформи.

Може да разгледате графиката на растежа на YouTube гледанията от края на 2020 г. на 
Фиг. 9. Времето съвпада с растежа във Facebook и сайта на регионалната библиотека.

 

Фиг. 9

VII. Обслужване 
Регионалната библиотека не спря да обслужва своите читатели и потребители по време 

на пандемията. Отделите „Изкуство“, „Читалня за възрастни“ и „Краезнание“ приемаха онлайн 
заявки, сканираха и изпращаха материали безвъзмездно по време на пандемията, за да не гу
бим потребители и да сме им в помощ. Част от тези заявки се получаваха точно във Facebook 
страницата (виж Фиг. 10). 

Фиг. 10

Това е визуален пример на обслужване на потребители в социалните мрежи на регионал
ната библиотека (виж Фиг. 11). 
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Фиг. 11

VIII. Обучения 

Колективът на РБ „Петър Стъпов“ – Търговище не излезе от сферата на самообразова
нието за изучаване на новите практики в библиотеките. Споделям част от обученията, свърза
ни с медийната грамотност и дигиталните умения, през които преминахме (виж Фиг. 12). Те 
бяха модерирани от невероятни специалисти като Миролюба Бенатова, Десислава Огнянова, 
Жюстин Томс и др.

Фиг. 12

Електронни източници: 
1. Войнова, Катерина. Мястото на социалните мрежи в новините [онлайн]. Достъпно от: https://rhetoric.bg/

https://rhetoric.bg/%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82


67 

2. Топ 15 Viral фактора или защо хората споделят вашата статия [онлайн]. Достъпно от: https://ideamax.eu/top15
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tsvetanradushev.biz/blog/zashtoevajenfeedbackakakdagonatrupameburzo/
5. Kahmann, Karoline, Schwering, Stephan. Why Libraries Have to be Permanently Active on Social Media: 7 „Glorious“ 
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tobeactiveonsocialmediasevengloriousreasons/

6. Пунчев, Мартин. Как да даваме и получаваме градивна критика онлайн? [онлайн]. Достъпно от: https://cgzen.
com/feedbackmanifesto/

7. Попатанасова, Живка. Алгоритмите – бъдещето на социалните мрежи [онлайн]. Достъпно от: https://www.
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ББИА в социалните медии и мрежи – публичност и формиране 
на обществените нагласи в полза на библиотеките 

Анета Дончева, Антоанета Димитрова 

Българската библиотечноинформационна асоциация (ББИА) присъства активно 
в социалните медии и мрежи през последните 12 години. Комуникационната дейност на ББИА 
е насочена към постигането на прозрачност, информираност и постоянна обратна връзка с 
членовете на сдружението. През юни 2010 г. беше обновен и разширен уеб сайтът на ББИА, а 
през август същата година беше създаден Facebook профилът на асоциацията. През март 2019 
г. ББИА направи свой профил в Instagram, а през април 2021 г. – канал в YouTube.

Уеб сайт 
Уеб сайтът1 на ББИА има за цел не само да информира за работата на сдружението и да 

създава информационна и комуникационна среда за сплотяване и представяне на професио
налната общност у нас и пред света, но и да бъде платформа за оповестяване на новостите в 
библиотечния сектор, както и за предстоящи международни и национални инициативи, проек
ти и програми. Чрез него се предоставя информация за отделни събития, възможности за обу
чения, изданията на ББИА, преведени на български език международни стандарти, издания и 
документи на ИФЛА и ЕБЛИДА, консултации по актуални за библиотечните специалисти в 
страната теми, обяви за работа и др. 

През 2010 г. беше приета концепция за развитието на уеб сайта в няколко посоки: реди
зайн и обновяване; придобиване на портален характер чрез създаване на 3 поддомейна за от
делните дейности на асоциацията; обогатяване с нови рубрики. 

Сайтът ежеседмично се актуализира с новини и информация за събития от живота на 
асоциацията и библиотеките – институционални членове. За последните 5 години сайтът има 
550 нови публикации. Повече от 240 от тях са на основния сайт, над 70 – на сайта за професио
нална квалификация и повече от 220 – на сайта за издателската дейност.

година общо новини на основния сайт съобщения на 
сайта за про-
фесионална 

квалификация

нови публика-
ции на сайта за 

издателската 
дейност 

  за ББИА за члено
вете на 
ББИА

Между
народни

обяви за 
работа

  

2017 115 18 13 8 7 22 47

2018 117 22 14 5 10 19 47

2019 115 17 21 9 12 10 46

2020 100 18 7 11 9 11 44

2021 103 17 12 4 12 15 43

Таблица №1. Публикации на уеб сайта на ББИА (2017 – 2021)

1 Българска библиотечноинформационна асоциация [онлайн]. Достъпно от: https://www.lib.bg/
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През годините сайтът има ранг 7 според системата за ранжиране на Google, което е висо
ко постижение. Средно годишно има над 59 300 посещения от повече от 33 800 посетители и 
над 137 100 разгледани страници.

година посещения посетители посещавани страници/
разгледани страници

средно време за 
потребителска сесия 
(прекарано време на 

сайта) 

2010 51 002 5 679 – –

2011 67 200 – 238 570 2,48

2012 66 000 33 000 – –

2013 64 200 34 250 – –

2014 59 900 32 000 – –

2015 62 600 33 310 – –

2016 60 140 31 910 – –

2017 60 140 31 190 – –

2018 – 47 020 112 416 –

2019 – 49 440 117 231 –

2020 – 49 863 113 857 1,42

2021 42 672 24 537 103 703 1,53

Таблица №2. Потребление на уеб сайта на ББИА

В помощ на библиотеките 

„В помощ на библиотеките“2 беше създаден като поддомейн „Експертна и консултантска 
дейност“. ББИА предоставя безплатно експертноконсултантски услуги за индивидуални чле
нове и за библиотекари от библиотеки, колективни членове на ББИА:

 изработва инструкции, насоки и примерни правила, адресирани към всички библиоте
ки и цялата гилдия с помощта на работни групи от експерти по съответния проблем; 

 отговаря на въпроси по конкретни теми с помощта на висококвалифицирани предста
вители на библиотечната професия и на други дисциплини, свързани със законодател
ството, икономиката, управлението, социологията и др.; 

 предоставя писмени консултации и методически съвети.

На поддомейна „В помощ на библиотеките“ са публикувани консултации със специали
сти по темите: Управление и организация на библиотеките, Библиотечни фондове и Библио
течни услуги. Посочени са бързи връзки към нормативната база, свързана с библиотечното 
дело – закони, наредби, правилници и стандарти. В раздела „Полезни документи“ са събрани 
публикации на ИФЛА (манифести, насоки, ръководства, стандарти) и други публикации по 
актуални теми – авторско право, училищни библиотеки, библиотечно застъпничество, меж
дубиблиотечно заемане, безопасно ползване на интернет и др.

2 Българска библиотечноинформационна асоциация: В помощ на библиотеките [онлайн]. Достъпно от: 
https://www.lib.bg/consult/
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Професионално образование и квалификация 

Поддомейнът за квалификационната дейност3 на ББИА дава информация за дейностите, 
които развива Центърът за продължаващо образование на библиотекари (ЦПОБ) и възмож
ностите за обучения за придобиване на професионална квалификация по професия „Библио
текар“.

ЦПОБ предлага непрекъсната професионална квалификация в областта на управлението 
на библиотеките, информационните ресурси, библиотечните услуги и персонала; въвеждане
то на нови технологии и тяхното приложение, като курсовете са разпределени в 7 модула. 
Подробна информация за курсовете, календарен график на провежданите курсове по години, 
изисквания за записване и кратка информация за лекторите може да се намери на сайта. Пуб
ликува се също информация и снимки за проведените курсове.

В изпълнение на Закона за обществените библиотеки, ББИА и Асоциация „Съвременни 
читалища“ през 2011 г. предприеха съвместни действия по осигуряването на обучение за при
добиване на ІІІ степен на професионална квалификация по професията „Библиотекар“. Ин
формация за учебната програма от 20 общи и отраслови дисциплини, разпределени в четири 
модула, за организацията на обученията, както и за текущи и проведени обучения, е публику
вана на сайта.

Издателска дейност 

Устойчивото развитие на библиотечната професионална област изисква структурирана 
информационна политика и издателска дейност. Чрез издателската си програма ББИА запозна
ва със съвременните тенденции в развитието на библиотечната теория и практика; информира 
за постигнатото и проблемите в развитието на библиотечния сектор в България и популяризира 
добри практики в България и чужбина; дава гласност на международните препоръки на ИФЛА 
и осигурява достъп до международни документи; попълва идентифицирани от професионал
ната общност липси в професионалната литература; осигурява публикуването и разпростра
няването на авторски трудове на български експерти и специалисти по библиотечноинформа
ционните дисциплини; издава помощни материали по актуални проблеми на библиотечната 
практика, подготвя предложения за обновяването на нормативните и инструктивните докумен
ти; подпомага квалификационната дейност.

В поддомейна за издателската дейност4 може да се намери информация за следните из
дания на ББИА:

 доклади от конференции (пълнотекстово) – 23 заглавия;
 наръчници и ръководства – 3 заглавия;
 сборници и програми – 5 заглавия;
 учебници – 3 заглавия;
 печатен бюлетин на СБИР – 20 броя;
 списание „ББИА онлайн“ – 65 броя;
 електронен бюлетин на ББИА (пълнотекстово) – 143 броя.

3 Българска библиотечноинформационна асоциация: Професионално образование и квалификация [он
лайн]. Достъпно от: https://www.lib.bg/train/

4 Българска библиотечноинформационна асоциация: Издателска дейност [онлайн]. Достъпно от: https://
www.lib.bg/publish/
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Facebook профил 
Facebook профилът5 на ББИА беше създаден през август 2010 г. Актуализирането на ин

формацията в него е почти ежедневно, като се отразяват не само дейностите на асоциация
та, а и интересни проекти, по които работят библиотеките членове, иновативни услуги, които 
предлагат български и чужди библиотеки, различни партньорски инициативи и др. Много от 
членовете на ББИА споделят информация за дейности, събития и добри практики в техните 
библиотеки. През годините Facebook профилът ставаше все попопулярен сред библиотечната 
общност, като днес има над 4400 приятели и средно над 730 посещения на ден.

година приятели посещения 
средно на ден

гледания на 
публикации на 

стената

мнения, харесвания, 
коментари и 
споделяния

2011  690  250  91 000  4060

2012  900  410 – 

2013 1200  475 301 350  5670

2014 1870  550 135 530  6480

2015 2820 1990 600 600  12 590

2016 3070  720 254 570 147 570

2017 3240  970 125 530  11 510

2018 3560  710 227 090  41 830

2019 3870  780 346 810  17 360

2020 4190  550 216 310  18 780

2021 4300  700 572 779  19 144

Табл. 3. Профил на ББИА във Facebook

Facebook кампания „Библиотеките – място за учене през целия живот“ 
Първата Facebook кампания беше организирана за 10та юбилейна Национална библио

течна седмица (НБС) „Библиотеките – място за учене през целия живот“ (11 – 15 май 2015 г.), 
проведена в рамките на проекта „Библиотеките – вдъхновение и учене през целия живот за 
всички“, финансиран по Програма Public Libraries 2020. 

За първи път бяха създадени спонсорирани публикации, за да се даде поголяма разгласа 
на исканията на НБС. Посланията на публикациите достигнаха до над 400 000 души. Специал
но изготвеният видеоклип „Гледай на библиотеката по нов начин“ беше излъчен по БНТ, а в 
социалните медии събра повече от 9100 гледания. Беше създаден албум „Библиотеките – място 
за учене през целия живот“ с 18 снимки, отразяващи различни инициативи, свързани с ученето 
през целия живот на университетски, регионални и читалищни библиотеки.

С цел споделяне на добри практики от цялата страна беше направен и албум със снимки 
„Забавно лято 2015 в библиотеките“. От 2 юли до 31 август 2015 г. в него бяха публикува
ни 24 снимки, които представят летните инициативи за деца на различни видове библиотеки 
(регионални, общински и читалищни). През септември беше създаден албумът „Българските 
библиотеки – модерни и красиви“, в който досега са публикувани 116 снимки на 29 обновени и 
модернизирани университетски, регионални, общински, читалищни и училищни библиотеки. 

5 Facebook: Българска библиотечноинформационна асоциация [онлайн]. Достъпно от: https://www.
facebook.com Българскабиблиотечноинформационнаасоциация 148073575216177

https://www.facebook.com/people/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/100064547415559/
https://www.facebook.com/people/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/100064547415559/
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Facebook кампания „Пътуващи сандъчета“ 
Инициативата „Пътуващи сандъчета“, организирана в партньорство с Фондация „Дет

ски книги“, стартира през 2013 г. с 4 сандъчета с нови детски книги, които достигнаха до 12 
населени места. През следващите години броят на сандъчетата се увеличаваше и през 2017 г. 
нарастна на 70, които посетиха 220 училища и обществени библиотеки в населени места из 
цялата страна. Интересът към инициативата беше еднакво голям както в областни и общин
ски градове, така и в отдалечени села. За да се популяризират дейностите на инициативата 
във Facebook бяха създадени поверителна група „Пътуващите сандъчета на ББИА“, в която 
се обменя информация и снимки за посещенията на сандъчетата и се договарят подробности 
за пътуванията им и отворена група „Пътуващите сандъчета“6, в която се обменя достъпна за 
всички информация относно пътуващите сандъчета, детските книги и детското четене. 

През 2018 г. 80 сандъчета посетиха 40 училища, детски градини и обществени библиоте
ки в страната. Повече от 3000 деца получиха достъп до книгите. В края на годината 25 сандъ
чета с амортизирани книги бяха оставени за постоянно в читалищни и училищни библиотеки 
в малки населени места. През 2019 г. 55 сандъчета достигнаха до училища, детски градини 
и обществени библиотеки в населени места из цялата страна. 12 сандъчета с амортизирани 
книги бяха дарени на читалищни и училищни библиотеки в малки селища. Британският съвет 
подари три нови сандъчета с книги на английски език. Разрастването и успехът на този проект 
ясно показва огромната потребност от нови постъпления в библиотеките и острата липса на 
училищни библиотеки. 

Facebook кампания в подкрепа на дарителска инициатива 
В периода ноември 2018 – май 2019 г. беше проведена Facebook кампания в подкрепа на 

дарителската инициатива за проекта „Стимулиране на четенето в ранна детска възраст в Бълга
рия“, който цели да осигури на деца от 1 до 6годишна възраст нови книги и игри, с които да се 
обновят колекциите на 10 активни библиотеки в малки градове и села в отдалечени, планински 
и погранични райони, които нямат средства за закупуване на нови книги, но имат висока посе
щаемост от читатели деца. Бяха публикувани повече от 20 призива за даряване, илюстрирани 
със снимки от занимания, свързани с четене на деца от различни български библиотеки. По
лучиха се повече от 2600 харесвания и над 580 споделяния на публикациите. В резултат на ус
пешните дарителски кампании през платформите „GlobalGiving“ (1 януари – 26 февруари 2019 
г.) и „България дарява“ (25 – 31 март 2019 г.), както и инициативата “RE:TURN“ (4 – 10 март 
2019 г.) на Фондация „Америка за България“ бяха събрани над 10 000 лв., а големите отстъпки, 
които направиха издателствата позволиха 14 библиотеки да получат нови детски книги.

Facebook кампания „Библиотеката ще ти помогне!“ 
В условията на COVID19 от 15 май до 11 юни 2021 г. беше проведена Facebook кампания 

за ХV НБС под надслов „Библиотеката ще ти помогне!“. С девет публикации (7 статични, 1 с 
видео, 1 албум със снимки от различни български библиотеки), от които 7 спонсорирани, беше 
дадена гласност на основните послания на кампанията и бяха споделени статистически данни 
и добри практики от работата на библиотеките в условията на пандемията от COVID19 през 
2020 г. 

Публикациите достигнаха до над 195 800 души, от които уникални са 107 084 и предиз
викаха 7910 реакции, коментари и споделяния. Общият брой на показванията надхвърли 258 
900, като само видеоклипът „Ролята на библиотеките“ беше гледан над 21 800 пъти. Получено
то ниво на ангажираност с публикациите от 5% е доста добро при средно 2 – 3% за Facebook. 

6 Facebook: Пътуващите сандъчета [онлайн]. Достъпно от: https://www.facebook.com/Libchest
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В резултат на проведената Facebook кампания бяха получени 124 нови харесвания на профила 
на асоциацията.

Беше създаден албум „Библиотеката помага“ със 77 снимки от регионални, градски, об
щински и читалищни библиотеки, които илюстрират дейността им в пандемичната 2020 г. Биб
лиотеките бяха призовани да използват хаштаговете #НационалнаБиблиотечнаСедмица 2021, 
#БиблиотекатаЩеТиПомогне и #ВлезВБиблиотекатаОнлайн за споделяне на публикации, 
снимки и видеоклипове, свързани с прояви от НБС 2021, чрез което се получи една попълна 
картина на проведените инициативи в цялата страна.

Профил в Instagram 
В подкрепа на кампанията за набиране на средства по проект „Стимулиране на четенето 

в ранна детска възраст в България“ чрез платформата „България дарява“ през март 2019 г. беше 
създаден профилът на ББИА в Instagram7. В него бяха публикувани снимки на детските книги, 
закупени по проекта и четенията с тях от библиотеките участнички. Със снимки бяха отразени 
носителите на Годишните библиотечни награди на ББИА; инициативите на Националната биб
лиотечна седмица през 2021 и 2022 г.; различни събития, в които участват членове на ББИА; 
новите броеве на списание „ББИА онлайн“ и др.

година последователи публикации мнения, харесвания, 
коментари и споделяния

2019 – 2021 218 73 96

Табл. 4. Профил на ББИА в Instagram

Канал в YouTube 
Във връзка с ХV НБС „Библиотеката ще ти помогне!“, която се проведе в онлайн среда 

през май 2021 г., беше създаден YouTube канала на ББИА.8 В плейлиста „НБС 2021. Библиоте
ката ще ти помогне“ бяха публикувани 19 видеоклипа от различни библиотеки, представящи 
традиционни и нови библиотечни дейности в условията на пандемията от COVID19. В плей
листа „НБС 2021. Другите за нас“ бяха събрани 10 послания на кметове и дейци на културата 
за това каква е ролята на библиотеката днес. 

С видеоклипове бяха отразени XXXI национална конференция на ББИА „Библиотеки
те – предизвикателства и трансформации в COVID19 среда“, която се проведе на 14 и 15 ок
томври 2021 г. в Бургас, както и връчването на Годишните библиотечни награди на ББИА през 
2021 и 2022 г.

година видеозаписи гледания харесвания

2021 – 2022 35 1930 75

Табл. 5. Канал на ББИА в YouTube

7 Instagram: Bulgarian_Library_Association [онлайн]. Достъпно от: https://www.instagram.com/bulgarian_
library_association/

8 YouTube: Българска библиотечноинформационна асоциация [онлайн]. Достъпно от: https://www.youtube.
com/@useryf9vy7bz4w

https://www.instagram.com/bulgarian_library_association
https://www.instagram.com/bulgarian_library_association
https://www.youtube.com/@user-yf9vy7bz4w
https://www.youtube.com/@user-yf9vy7bz4w
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Ние признаваме ролята, значението и ползите на комуникацията чрез социалните медии 
и мрежи като мощни инструменти за постигане на поширока публичност и формиране на об
ществени нагласи и затова показваме практиките за използване на инструментите на социални 
медии и мрежи. Така правим опит да гарантираме, че официалната комуникация на ББИА, 
включително и тази през социалните медии и мрежи, отразяват мисията и ценностите на наша
та Асоциация. Ние продължаваме да мислим върху това каква стратегия ще има ББИА в тази 
област, защото това ще ни даде възможност да се съсредоточим върху онова, което е важно 
за нашата Асоциация, ще се опитаме да определим до кого искаме да достигнем и какъв вид 
послания искаме да отправяме. Това ще ни даде увереност да се концентрираме върху възмож
ностите за целенасочено използване на новите медии във външните и вътрешни отношения на 
Асоциацията, за да се подобрят шансовете за нейното успешно развитие в динамично проме
нящите се условия. 
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РОЛЯТА НА БИБЛИОТЕКИТЕ ЗА ОТВОРЕНАТА НАУКА И 
СОЦИАЛНИТЕ НАУЧНИ МРЕЖИ 

Университетската библиотека – ефективен посредник в научното 
общуване в онлайн среда между различни групи 

По примера на UNIMORE библиотеките в Модена, Италия и 
университетски библиотеки от Южна България 

Петя Георгиева, Кристина Димитрова 

Днес всеки човек с устройство и връзка с интернет общува предимно виртуално. 
Свободата, която дава онлайн средата прави комуникацията много полесна и достъпна. В този 
контекст все поактуална и дискутирана става темата за научното общуване в онлайн среда и 
спазването на етичните принципи в научния диалог. Кой може в този случай да бъде ефективен 
модератор, да идентифицира информационните нужди на академичната среда и да бъде ней
ният естествен посланик? 

Настоящият доклад се фокусира върху ролята на университетската библиотека като 
ефективен посредник в научното общуване между различни групи в онлайн среда, като се раз
глеждат модели по примери на библиотеките от UNIMORE в Модена, Италия и някои универ
ситетски библиотеки от Южна България. Доколко съвременните университетски библиотеки 
се ангажират да подпомагат въвеждането на отворен достъп до научна информация, разпрос
транението ѝ чрез различни социални научни мрежи и достатъчно квалифициран и мотивиран 
ли е библиотечноинформационният специалист, за да отговори на тези нужди, са проблемите, 
които ще се засегнат от авторите.

Да сравняваме европейски университетски библиотеки в ерата на ИКТ след пандемия 
от COVID19 и войни е неправилно, защото днес поскоро работим заедно в онлайн среда, 
следваме общи политики и примери за „оцеляване“ сред предизвикателствата да бъдем актуал
ни, полезни, иновативни, гъвкави и знаещи. Физическата среда в библиотеката се измества 
от виртуалната и този процес става толкова естествено и почти незабележимо. Днес повече 
говорим за електронни издания (книги и периодика), отколкото за книжни, за бази данни и 
електронни каталози, отколкото за каталожни картончета. Платформите на социалните мре
жи (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest, Academia.Edu, Google Scholar, 
Linkedin, ResearchGate, Website, Blog) и други канали за онлайн връзка (Zoom, Microsoft Teams, 
Skype, Viber, WhatsApp, GoToMeeting, Join.me, Cisco Webex, BlueJeans, Intermedia AnyMeeting, 
Google Meet, RingCentral, Zoho Meeting) са съвременните „читални“ – в тях се осъществяват 
професионални контакти, конферентни връзки, видеосрещи и уебинари, обучения, обменя се 
опит и информация. Тенденцията е да се увеличава тяхното потребление, а това определя и 
ролята им както в социалното, така и в научното общуване. Въвеждането им все поактивно и 
в библиотечните дейности става приоритетно. 
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Фактът, че само за 2020 г. над 3,6 милиарда души са използвали социалните медии гло
бално и се очаква броят им да нарасне на 4,41 милиарда през 2025 г.1, говори сам по себе си. 
Не само нарастването на потреблението на социалните мрежи определя промените в библио
течното обслужване, а и различните видове устройства (devices), които използват хората. По 
данни за 2021 г. 78% от тях използват мобилни телефони за достъп до платформите.2 Това „за
дължава“ библиотеките не само да предлагат мобилни версии на електронните си бази данни 
и услуги, но и ефективно да ги демонстрират чрез платформите на социалните мрежи. Първо, 
защото в световен мащаб към 2020 г. човек прекарва средно 2 часа и 24 минути на ден в тях3 и 
второ, защото това определя до известна степен и намаляването на традиционно присъствие в 
читалните зали с книга в ръка, лист и химикал. 

В началото на юни 2022 г. част от екипа на библиотеката на Аграрен университет – Плов
див посети италианския университет UNIMORE в Модена и Реджо Емилия по програма Ера
зъм+, която предлага възможност за мобилност и сътрудничество между европейските уни
верситети. Целта на посещението беше обмяна на опит и добри практики с библиотеките от 
библиотечната университетска мрежа. 

Беше проведено анкетно проучване на посетените италиански библиотеки, както и на 
библиотеките на 6 университета от Южна България – Аграрен университет, Пловдивски уни
верситет „Паисий Хилендарски“, Медицински университет – Пловдив, АМТИИ „Проф. Асен 
Диамандиев“, Технически университет – Филиал Пловдив, Тракийски университет – Стара 
Загора. Изследването не е сравнително, а е споделяне на добри практики в използването на 
со циал ните мрежи и показва доколко университетските библиотеки, независимо къде се на
мират, се явяват ефективен посредник в научното общуване в онлайн среда между различни 
групи.

UNIMORE (Università Degli Studi di Modena e Reggio Emilia) 
Интересен факт за посетения от нас университет в Модена е, че той е един от найстари

те европейски университети след тези в Болоня и Париж, датиращ от 1175 г. Първоначално е 
създаден като правен университет, а през 70те години на ХХ век включва 5 факултета (Право; 
Медицина; Математически, физически и природни науки; Фармация; Икономика). През 1990 
г. е открит още един факултет – този по инженерство. 

През 1998 г. Университетът в Модена се преименува на Университет на Модена и Реджо 
Емилия, като се формулира според организационния модел на „мрежа от офиси“, който има 
много малко примери в Италия. Този модел се характеризира с единство на управлението и 
еднакво достойнство на академичните центрове. В същото време в Реджо Емилия се концен
трират факултетите по комуникационни науки, по селско стопанство и втори факултет по ин
женерство, а в Модена – по литература и философия. През 2000 г. се поставя началото на Ин
женерния кампус с първата инженерна лаборатория в Модена.4 Градът е известен като родния 
град на Енцо Ферари, автомобилист, производител на марка автомобили Ферари. През 2010 г. 
Инженерният факултет е посветен на Енцо Ферари, като окончателно през 2012 г. е преимену
ван на Инженерен факултет „Енцо Ферари“ – The Engineering Department Enzo Ferrari (Facoltà 
di Ingegneria „Enzo Ferrari“).5

1 Младенова, Петя. Потребителите в социалните мрежи (Статистика 2021) [онлайн]. Достъпно от: https://
www.interreklama.com/blog/potrebitelitevsocialkite2021/ 

2 Пак там.
3 Пак там.
4 Venticinque anni di Ingegneria a Modena.Carpi: APM Edizioni, 2015, p. 8 – 9.
5 Пак там, с. 12 – 13.

https://www.inter-reklama.com/blog/potrebitelite-v-socialkite-2021/
https://www.inter-reklama.com/blog/potrebitelite-v-socialkite-2021/
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Историческото развитие на UNIMORE и формирането му като „мрежа от офиси“ е дока
зателство за наличието и на библиотечна мрежа, включваща 7 университетски библиотеки: 6 в 
Модена и 1 в Реджо Емилия6:

 Библиотека по икономически и социални науки – Economics Library (Biblioteca di 
Economia „Sebastiano Brusco“);

 Юридическа библиотека – Law Library (Biblioteca Universitaria Giuridica);
 Библиотека с хуманитарен профил – Humanities Library (Biblioteca Universitaria 

Umanistica);
 Мултидисциплинарна научна библиотека (включваща научните области математи

ка, физика, биология, химия, фармация, геология, минералогия и палеонтология) – 
Science Library (Biblioteca Scientifica Interdipartimentale – BSI);

 Инженерна библиотека – Engineering Library (Biblioteca di Ingegneria „Enzo Ferrari“, 
Biblioteca Universitaria ScientificoTecnologica – BUST);

 Медицинска библиотека – Health Sciences Library (Biblioteca Universitaria Medica);
 Мултидисциплинарната библиотека в Реджо Емилия (включваща научните области: 

аграрни науки, комуникационни науки, образователни науки, инженерни науки, обу
чение на медицински сестри) – Reggio Emilia Multidisciplinary Library (Biblioteca 
Universitaria Interdipartimentale di Reggio Emilia).

Общият им библиотечен фонд се състои от 700 000 библиотечни документи, представе
ни по видове в Табл. 1. В седемте библиотеки на UNIMORE книгите са свободно достъпни в 
големи и просторни читални. С книгохранилище разполагат само две от тях – Инженерната 
библиотека „Енцо Ферари“ (BUST) и Мултидисциплинарната научна библиотека (BSI). 

БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД (ОБЩ)

Книги Периодика – принт Електронни публикации

446 000 книги 240 000 70 000 ел. списания

5 000 стари книги 1 110 абонирани заглавия 71 000 ел. книги

Табл. 1. Библиотечен фонд на UNIMORE към януари 2022 г.

В Инженерната библиотека книгохранилището представлява „асансьор“, който съдържа 
5000 тома, подредени според УДК. Специален софтуер управлява този „асансьор“. В книгохра
нилището на Мултидисциплинарната научна библиотека има подвижни стелажи, използвани и 
в наши университетски библиотеки.

Библиотеките от университетската мрежа се ползват безплатно. Студентите представят 
своята студентска карта със значка MiMuovo с код, а преподаватели и служителите – иденти
фикационна карта, издадена от университета. Външни потребители ползват библиотеките със 
здравните си карти или карта с данъчен код.

Общ сайт на седемте библиотеки обединява онлайн и традиционните им услуги, дава ин
формация за всяка библиотека по отделно.7 Като библиотечна мрежа те използват и общи он
лайн канали за комуникация със своите потребители, чрез които ефективно подпомагат науч
ното им общуване.

Имат обединен онлайн каталог BiblioMo, който освен тях включва и обществени библио
теки от региона.8 В системата участват 91 библиотеки, които допринасят за националния ка

6 Libraries. В: UNIMORE [онлайн]. Достъпно от: http://www.libraries.unimore.it/site/home/libraries.html 
7 UNIMORE: Libraries [онлайн]. Достъпно от: http://www.libraries.unimore.it/site/home/libraries.html
8 BiblioMo: Polo Bibliotecario odenese SBN [онлайн]. Достъпно от: https://www.bibliomo.it/SebinaOpac/.do

http://www.libraries.unimore.it/site/home/libraries.html
http://www.libraries.unimore.it/site/home/libraries.html
https://www.bibliomo.it/SebinaOpac/.do
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талог на Италия с общо наследство от над 3 млн. заглавия (по данни към 31 декември 2021 г.). 
Това значително улеснява ползвателите на различните типове библиотеки, което е добър при
мер за взаимстване.

Знаем, че Италия е една от найзасегнатите европейски държави от COVID19. Това е 
причина да се разширят значително онлайн услугите на библиотеките, да се подобрят виртуал
ните класове по информационна грамотност, както и онлайн справките чрез онлайн платфор
мата „Попитай библиотекаря“ (Chiedi al Bibliotecario)9. Библиотечната мрежа увеличава ди
гиталната колекция от електронни списания и книги, както и достъпа до международни бази 
данни като Web of Science, SCOPUS, Scival, SciFinderN, Science Direct, ACM Digital Library, 
BMJ Journals, Cinhal Plus, PubMed, UpToDate, Cambridge Journals and books, DeGruyter, EBSCO, 
IEEE, Embase, JStor, KARGER, Kluwer Law, Medline, Mathscinet, Palgrave Macmillan Journals, 
Periodicals Index Online, SAGE Journals, Taylor and Francis, Wiley Online Library.

Те се допълват и от EmiLib MediaLibraryOnLine – дигиталната библиотека, която предла
га отдалечен достъп до италиански и чуждестранни вестници, електронни книги, аудио книги, 
музика, видеоклипове, отворени ресурси, достъпни онлайн, бази данни и др.10

Въвежда се и онлайн резервация за читателски места и резервация на т.нар. „Аквариум“ 
(„Aquarium“) в Инженерната библиотека и „Sala 100 posti“ в Мултидисциплинарната научна 
библиотека – затворени помещения за самостоятелно учене или групова работа. 

Общо 7000 потребители годишно регистрират седемте библиотеки (Фиг. 1).
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Фиг. 1. Разпределение на потребителите на UNIMORE в проценти

Относно достъпа до научна продукция и електронни учебници има изградена система 
IRIS UNIMORE – институционален репозиториум на изследванията, проведени в Университе
та на Модена и Реджо Емилия, който от 2018 г. се оглавява от Университетската библиотечна 
система. Състои се от каталог на научните публикации на авторите на UNIMORE и групи от 
изследователи, лаборатории, оборудване, дейности и изследователски проекти. Част от каче
ните материали са публично видими, а други са достъпни само за изследователския персонал 
на университета. 

IRIS UNIMORE е източник на данни за поддържане и провеждане на процедури за оцен
ка на външни и вътрешни изследвания: ASN, SUARD, VQR, проучване на изследователски 
дейности, неактивни изчисления, проверка на индивидуални и ведомствени показатели. Син

9 UNIMORE: Chiedi al Bibliotecario [онлайн]. Достъпно от: http://www.chiedialbibliotecario.unimore.it/site/
home.html

10 EmiLib: Emilia Digital Library [онлайн]. Достъпно от: https://emilib.medialibrary.it/home/index.aspx

http://www.chiedialbibliotecario.unimore.it/site/home.html
http://www.chiedialbibliotecario.unimore.it/site/home.html
https://emilib.medialibrary.it/home/index.aspx
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хронизира се с Accesso per il personale di Università ed Enti11 (единствената входна точка за пре
подаватели и изследователи, както структурирани, така и неструктурирани, от университети и 
публични изследователски организации, акредитирани за използване на услугите на министер
ството), като автоматично изпраща данни за съответните публикации, научни отговорности и 
награди до личните страници на професори и изследователи, принадлежащи към UNIMORE.

IRIS UNIMORE е синхронизиран и с OpenAire, като автоматично изпраща данни за пуб
ликации, свързани с проекти по Horizon 2020, както се изисква от Европейската комисия. Опе
ративно съвместим е, благодарение на стандарта OAI.PMH, като данните в IRIS могат да бъдат 
индексирани и използвани от други системи. Той е отворен като институционално хранилище 
и позволява качването и разпространението с отворен достъп на пълните текстове на публика
циите на авторите на UNIMORE, в съответствие с авторските права.

Друг инструмент за интегрирано търсене от абонирани пълнотекстови бази данни, бази 
данни с цитати, институционални хранилища и библиотечния каталог на университета е 
OneClick12.

Поразпространено е използването на социалната мрежа Instagram, отколкото на Facebook. 
В социалната медия YouTube библиотечната университетска система на Модена и Реджо Еми
лия има свой канал, където не само библиотекари, но и студенти споделят информация как да 
се ползват различни услуги на библиотеката и библиографските ресурси, публикуват новини, 
онлайн обучения, уебинари, наричани BiblioSpot and Tutorials.13

В академичните среди от изключително значение за етиката в научното общуване, осо
бено в онлайн среда, е използването на системи за детекция на плагиатство. Антиплагиатската 
система на италианските библиотеки е Turnitin.14 Тя е универсална за цялата страна, което съз
дава единна унификация на верификацията.

Библиотеките на Модена и Реджо Емилия се оказват ефективен посредник в научното 
общуване в онлайн среда, подкрепяйки Берлинската декларация за отворена наука от 2004 г. и 
зеления отворен достъп, като насърчават качването на пълен текст на публикациите в институ
ционалния репозиториум IRIS UNIMORE. 

Основен проблем на Библиотечната мрежа на UNIMORE в Италия е липсата на достатъч
но квалифицирани библиотечни специалисти. Практика е да стажуват в библиотеката студен
ти, с което попълват донякъде тази липса, но това не е достатъчно.

Университетските библиотеки от Южна България 
Връщайки се на родна земя установяваме доста прилики по отношение на прилагане на 

библиотечните услуги в онлайн среда. Може би не е толкова разпространено сред българските 
университетски библиотеки използването на YouTube канали, социални мрежи като Facebook, 
Instagram и др. Не се наблюдава практиката студенти да стажуват в библиотеките, но всички 
останали методи са достатъчно ефективни, за да правят и нашите библиотеки толкова добър 
посредник в научното общуване в онлайн среда. Данните в Табл. 2 потвърждават написаното. 

11 Accesso per il personale di Università ed Enti [онлайн]. Достъпно от: https://loginmiur.cineca.it
12 UNIMORE: Sistema Bibliotecario di Ateneo: OneClick [онлайн]. Достъпно от: http://www.oneclick.unimore.it/#
13 YouTube: SBA Unimore [онлайн]. Достъпно от: https://www.youtube.com/user/sbaunimore/featured
14 UNIMORE: Sistema Bibliotecario di Ateneo: Turnitin [онлайн]. Достъпно от: https://www.sba.unimore.it/site/

home/risorse/turnitin.html

https://sur.ly/o/loginmiur.cineca.it/AA000014?pageviewId=desktop-302e393835353431303020313635373130303238322031343438303834303534
http://www.oneclick.unimore.it/
https://www.youtube.com/user/sbaunimore/featured
https://www.sba.unimore.it/site/home/risorse/turnitin.html
https://www.sba.unimore.it/site/home/risorse/turnitin.html


 80

Аграрен 
университет

АМТИИ –
Пловдив

МУ – Пловдив ПУ – Пловдив ТУ – филиал 
Пловдив

ТУ – Стара 
Загора

Библ. фонд Библ. фонд Библ. фонд Библ. фонд Библ. фонд Библ. фонд
185 557 70 000 182 318 364 430 100 000 296 310
Книги Книги Книги Книги Книги Книги

135 407 50 000 134 070 315 000 85 000 233 442
Периодика Периодика Периодика Периодика Периодика Периодика

50 000 10 000 34 379 48 000 15 000 51 163
Еиздания Еиздания Еиздания Еиздания Еиздания Еиздания

1903 0 8 091 330 0 986
Други Други Други Други Други Други

150 0 5778 1100 0 11705

Табл. 2. Библиотечен фонд на български университетски библиотеки към януари 2022 г.

С найголям фонд е библиотеката на ПУ „Паисий Хилендарски“ – 364 430 документа, но 
наймного са електронните издания на Библиотечноинформационния център на Медицинския 
университет – Пловдив – 8091 документа. Цифрите показват твърде ниския ръст на електрон
ни издания и преобладаващ традиционен книжен библиотечен фонд. Те кореспондират с ре
зултатите, отнасящи се до достъпа до специализирани бази данни, пълен текст на електронни 
учебници и системи за проверка на актуалност на текста.

Университетските библиотеки на Аграрен университет – Пловдив15, Медицински универ
ситет – Пловдив16, ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив17 и Тракийски университет – Стара 
Загора18 предоставят достъп чрез собствена уеб страница или през страницата на съответния 
университет до наукометричните бази данни по абонамент на Министерство на образованието 
и науката (МОН) – Web of Science, SCOPUS, Science Direct и до абонамент за специализира
ни бази данни или онлайн списания в съответната научна област. Библиотеката при АМТИИ 
предстои да има достъп до електронния каталог и електронните си услуги в края на 2022 г., 
след като успешно прехвърлиха данните си в нов библиотечен софтуер. Филиалната библио
тека на Техническия университет разполага единствено с електронен каталог, а достъпът до 
специализирани бази данни е възможен през сайта на ТУ – София, без да има пряк път и това 
е посочено само в частта „Актуално“19 на сайта на Университета, Филиал в Пловдив.

Достъп до електронни учебници дават библиотеките към Аграрен университет, Меди
цински университет, Пловдивски университет и Тракийски университет чрез читателски карти 
или лична карта, пароли, както и с декларации, че ще се използват с учебна цел (АУ, ПУ).

По отношение на въвеждане на платформа за откриване на плагиатство от 2022 г. МОН 
осигурява полската система StrikePlagiarism, която за срок от 3 години ще се използва от бъл

15 Аграрен университет – Пловдив: Библиотека [онлайн]. Достъпно от: https://www.auplovdiv.bg/библиотека
16 Медицински университет – Пловдив: Библиотечноинформационен център [онлайн]. Достъпно от: 

https://muplovdiv.bg/zanas/tsentrove/bibliotechnoinformatsionen/obshtainformatsiya/
17 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“: Библиотека [онлайн]. Достъпно от: https://lib.uni

plovdiv.bg/
18 Тракийски университет – Стара Загора: За библиотеката [онлайн]. Достъпно от: http://unisz.bg/truni11/#
19 Технически университет – София, Филиал Пловдив: Актуално [онлайн]. Достъпно от: https://www.tu

plovdiv.bg/news_all_about_article.php?article=1102

https://www.au-plovdiv.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://mu-plovdiv.bg/za-nas/tsentrove/bibliotechno-informatsionen/obshta-informatsiya/
https://lib.uni-plovdiv.bg/
https://lib.uni-plovdiv.bg/
http://uni-sz.bg/truni11/
https://www.tu-plovdiv.bg/news_all_about_article.php?article=1102
https://www.tu-plovdiv.bg/news_all_about_article.php?article=1102
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гарските висши училища. Нещо, с което се доближаваме до италианския модел за унифицира
на верификация на научните текстове. Медицинският университет използва и тази, която има 
в Университета в Модена и Реджо Емилия – iThenticate (Turnitin), а Тракийският университет 
има абонамент и към системата PlagScan.

Пандемията от COVID19 се отрази и на работата на нашите университетски библиоте
ки, като се увеличи обема на електронно съдържание, започна изграждане на нови електронни 
бази данни и на институционални репозиториуми (Аграрен университет, Тракийски универ
ситет). Подобно на италианския репозиториум IRIS и в България чрез Националния център за 
информация и документация МОН организира национално хранилище – Български портал за 
отворена наука20, в което учени и организации могат да разпространяват и съхраняват научни 
публикации и резултати от своите изследвания.

За последната 2022 г. изследваните български университетски библиотеки отчитат ръст 
в потреблението на библиотечните услуги, като студентите представляват 50% от общия брой 
потребители на всяка библиотека (Фиг. 2).

Фиг. 2. Брой потребители годишно в изследваните УБ

Библиотечният специалист – квалификация, мотивация и удовлетвореност 
Заключителен момент в настоящия доклад е отбелязване на нивото на компетенция на 

библиотечния персонал, мотивацията му да повишава квалификацията, както и удовлетворе
ността от работата, защото всички тези фактори влияят и на качеството на предлаганите услу
ги, за да отговарят университетските библиотеки адекватно на изискванията на академичните 
си среди. 

Относно нивото на компетенция на библиотечните специалисти на UNIMORE в Италия 
като средно се определят всички нива от използване на ИКТ през маркетинг на библиотечните 
услуги до промоция на библиотечните дейности и надграждане на професионалната квалифи
кация.

В българските шест университетски библиотеки данните варират от средно до високо 
ниво за всяка компетентност (Фиг. 3).

Тези данни кореспондират и с резултатите от удовлетвореност на заплащането на труда, 
като 100% от италианските специалисти са отговорили „Не“, а българските клонят на 60% за 
„Не“ и 40% за „Да“. 

20 BPOS: Bulgarian Portal for Open Science [онлайн]. Достъпно от: https://bpos.bg/

https://bpos.bg/
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Фиг. 3. Ниво на библиотечна компетентност в българските УБ
Анализирайки данните от направената анкета, ясно се вижда, че преобладава обща не

задоволеност от получаваното възнаграждение, което може би се дължи на голямата разлика 
в заплащането на труда на академичния и административния състав. Библиотекарите са част 
от административния състав на всеки университет и заплащането им е значително пониско.

Широко разпространено в практиката е обвързването на заплащането на труда с оценката 
(атестацията) за изпълнение на задълженията на персонала. Само 20% от анкетираните ита
лиански и български библиотеки посочват наличието на такава. Ако отсъства възможността 
обективно да отчетем и съпоставим резултатите, да сме наясно с изпълнението или неизпълне
нието им на всяко работно място и да можем реално да преценим доколко определен служител 
отговаря на поставената длъжностна характеристика, не можем да очакваме качествени резул
тати. Чрез атестацията на персонала се оценяват способностите на служителя, поведението 
му към самата работа, колегите и ръководството; количеството и качеството на произведения 
от него продукт; желанието му да продължи да работи в организацията и амбициите му да се 
развива. 

Въпреки това включването на 100% от анкетираните библиотекари в програми и курсове 
за подобряване на тяхната компетентност говори, че ръководствата запазват удовлетвореност
та на персонала си, давайки възможности за надграждане на професионалната им квалифика
ция. Оттук се потвърждава и стопроцентовата им мотивираност да упражняват избраната от 
тях професия въпреки ниското заплащане.

Още много анализи може да правим въз основа на лични и преки наблюдения. Изводите 
винаги ще бъдат различни, защото средата, в която работим и живеем, е динамична, променят 
се и показателите. 

Университетските библиотеки както в България, така и в UNIMORE в Италия споделят 
еднакви проблеми, идеи и възможности, но разгърнати на различни площи. Броят и възрастта 
на библиотечните специалисти не са толкова важни, колкото успешното им боравене с новите 
ИКТ, нужното образование, за да предоставят качествено обслужване на студенти и препода
ватели. Наличието на специализирани бази данни, максималното използване на социалните 
мрежи и медии за представяне на библиографска информация, обученията и презентирането 
на библиотечни услуги са достатъчни, за да бъдат университетските библиотеки ефективен по
средник за научното общуване в онлайн среда. Има още какво да се желае от българските уни
верситетски библиотеки по отношение на наличния брой пълнотекстови електронни издания в 
интернет на отворен достъп. Ръководствата и академичните състави на университетите трябва 
да имат ясно изградена политика за развитие на своите библиотеки, защото все поотчетливо 
се заявява тяхната роля в разпространението, съхранението и верифицирането на науката чрез 
изискванията на „библиографската комуникация“ във виртуалния свят.
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Централна селскостопанска библиотека в подкрепа на 
политиката за отворена наука на Селскостопанска академия 

Боряна Козарева, Диляна Младенова-Давидова 

Централна селскостопанска библиотека (ЦСБ) е създадена през 1961 г. като ака
демична библиотека към Академията за селскостопански науки. Година покъсно е утвърдена 
за централна по селско и горско стопанство в страната и за методичен ръководен орган на биб
лио теките към научните институти от системата на Академията.

Основните задачи, с които е натоварена библиотеката, са:
 Да бъде главен документационен център на националната и международната литера

тура по селско стопанство, хранителна промишленост и горско стопанство.
 Да поддържа международен и вътрешен книгообмен.
 Да прилага всички форми на библиотечноинформационно обслужване на научните 

работници, преподавателите и специалистите по селско стопанство, хранителна про
мишленост и горско стопанство и др.

Днес ЦСБ е натоварена с нова задача – да подкрепя политиката за отворена наука на Сел
скостопанска академия (ССА). Отворената наука е обект на изследване в различни публикации, 
а тя се разглежда като общия фактор, който включва в себе си понятия като отворен достъп, 
отворени данни, политики за отворена наука, инструменти на отворената наука и редица други, 
които могат да се проследят подробно на Фиг. 1. 

Фиг. 1. Таксономия на понятието отворена наука1

За целите на настоящото изследване се ползва определението за понятието отворена нау
ка, посочено в „Национален план за развитие на инициативата за отворена наука в Република 
България“: Основната цел на инициативата за отворена наука е на изследователите и на 
обществеността в Република България да се предостави достъп до научни публикации, ре-

1 Източник: OpenAIRE [онлайн]. Достъпно от: https://www.openaire.eu/whatisopenscience
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цензирани от независими експерти, надеждни научноизследователски данни и резултати по 
открит и недискриминационен начин на възможно най-ранен етап в процеса на разпростра-
нение, както и да се осигури възможност за тяхното използване и повторно използване.2

ЦСБ е структурно звено в дирекция „Библиотечна и издателска дейност“ на ССА като не
разделна част от нейната дейност е свързана с издаваните пет научни списания (Фиг. 2), които 
се предоставят на свободен достъп и се реферират и индексират в международни бази данни.

Фиг. 2. Издания на Селскостопанска академия3

Две от дейностите за насърчаване на политиката за отворена наука на ССА са свързани 
именно с тях – създаване на дигитален архив на изданията и извършване на международен 
книгообмен. Друга важна задача, поставена пред служителите на библиотеката, е участие в 
създаването на правила за депозиране на ръкописи в Българския портал за отворена наука и 
подпомагане на учените и модераторите при работата с портала с цел правилно отразяване на 
публикациите.

През 2021 г. започна работа по създаване на дигитален архив на целите течения на науч
ните списания, издавани от ССА. Целта е както осигуряване на поширок достъп до тези пуб
ликации, така и за запазване на съдържанието на тези научни издания за поколенията като 
свидетелство за развитието на селскостопанската наука. Сп. „Икономика и управление на сел
ското стопанство“ се издава от 1956 г., сп. „Растениевъдни науки“ и сп. „Животновъдни нау
ки“ – от 1964 г., сп. „Почвознание, агрохимия и екология“ – от 1966 г. и сп. „Bulgarian Journal of 
Agricultural Science“ – от 1995 г. (издава се само на английски език, реферира се и се индексира 
в Web of Science и Scopus).

За изпълнението на тази цел се създаде ново работно място за дигитализиране в биб
лиотеката (Фиг. 3). Бук скенерът е осигурен със средства по Национална научна програма 
„Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ и средства от бюджета на 
ССА. Процесът по изпълнение на поставената задача започна в края на 2021 г. и за период от 

2 Национален план за развитие на инициативата за отворена наука в Република България, утвърден със 
Заповед № РД093542 от 10 декември 2020 г. ДВ, бр. 6, 22.01.2021 г.

3 Източник: Селскостопанска академия: Списания [онлайн]. Достъпно от: https://www.agriacad.bg/bg/
magazines

https://www.agriacad.bg/bg/magazines
https://www.agriacad.bg/bg/magazines
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пет месеца бяха дигитализирани 22 тома периодични издания, 110 броя, 1527 статии или общо 
8523 страници.

Фиг. 3. Работно място за дигитализиране в ЦСБ

Една от основните задачи, с които е натоварена библиотеката след обявяването ѝ за цен
трална по селско и горско стопанство в страната и за методичен ръководен орган на библиоте
ките към научните институти от системата на Академията, е поддържането на международен 
и вътрешен книгообмен. По отношение на изходящия книгообмен през последните три години 
се наблюдава постоянен брой партньори, на които ЦСБ предоставя издаваните от ССА списа
ния – в България се доставят до 7 научни институции, а в чужбина изданията достигат до 21 
научни институции в Германия, Чехия, Полша, Франция и др.

Тенденцията за запазване на броя на националните и чуждестранните партньори, които 
предоставят свои издания на ЦСБ също се запазва през последните три години. Входящият на
ционален книгообмен се осъществява от 6 партньори, които предоставят 25 свои издания, като 
23 от тях са с отворен достъп. Международните партньори, които участват във входящия кни
гообмен на библиотеката са 42 и предлагат 62 издания (Фиг. 4). От тях 47 са с отворен достъп. 
Партньорите са не само от различни държави, но и от различни континенти, което осигурява 
на потребителите на ЦСБ поширока и попълна гледна точка по отношение на развитието на 
селскостопанската наука по света.
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Друга задача, с която е натоварена ЦСБ в подпомагане на политиката за отворена наука на 
ССА, е определянето ѝ като един от администраторите за Българския портал за отворена наука. 
Той осигурява лесен и бърз достъп до научна информация и резултати от научни изследвания, 
финансирани с публични средства, включително до ресурси на институционални хранилища с 
отворен достъп в Република България. Доставчици на съдържание в него са науч ни организа
ции, които участват със свои собствени хранилища за научна информация или чрез използване 
на пространство, отделено в портала. През 2021 г. неговата функционалност се обвързва с На
ционалната програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни междуна
родни научни списания и отворения достъп до научна информация“, приета от Министерския 
съвет.

През 2020 г. ССА се включва като доставчик на съдържание в портала за отворена наука, 
като за целта са избрани двама администратори, както и модератори за всяко структурно звено 
в състава на ССА. Екипът от администратори и модератори преминава обучения за работа в 
портала, организирани от екипа, поддържащ хранилището.

През 2021 г. се работи върху създаването на Вътрешни правила за депозиране на резул
тати от научната дейност на Селскостопанска академия за публикуване в Българския портал за 
отворена наука, които са приети от Управителния съвет на ССА през февруари 2022 г. Органи
зирани са две обучения за модератори и учени, проведени в период от един месец. Причината 
за това решение е да се отчетат проблемите при депозирането на ръкописите, които срещат 
учените и модераторите.

Фиг. 5. Запис на ръкопис публикуван в Български портал за отворена наука4 

На Фиг. 5 са показани основните данни, които се съдържат във всеки един запис при 
подаване на ръкопис в хранилището за отворена наука. Видно от изображението е важността 
на спазване на точността при подаване на метаданните за всеки един ръкопис, тъй като това 
определя както пълнотата на записа, така и получаването на релевантни на търсенето докумен
ти. Тук е ролята на библиотечните и информационните специалисти, които трябва да покажат 
важността на подаваната информация с оглед на нейното адекватно представяне и възможност 
за покъсно намиране.

4 Източник: Bulgarian Portal for Open Science [онлайн]. Достъпно от: https://bpos.bg/publication/31062

https://bpos.bg/publication/31062
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В изпълнение на основната цел и визия на националния план за развитие на инициативата 
за отворена наука у нас, а именно да се предостави достъп до научни публикации, рецензирани 
от независими експерти и надеждни научноизследователски данни, ЦСБ заема своето място в 
осигуряването на такива документи и възможности за тяхното ползване. Дигитализирането на 
архива на научните списания, издавани от ССА, е стъпка към разширяване на достъпа до науч
ните знания в областта на селскостопанските науки. Представянето на научните постижения, 
на научните изследвания на учените от ССА в хранилището за отворен достъп е крачка към 
създаването на база с информационни източници, достъпна за всички. Партньорството и об
менът на издания както с национални, така и с международни институции осигурява още една 
възможност за потребителите на ЦСБ да се докоснат до националната и световната литература 
в областта на селското стопанство. 
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2. Вътрешни правила за депозиране на резултати от научната дейност на Селскостопанска академия за публику
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3. Грашкина, Ваня, Илиев, Йордан. Българският портал за отворена наука. В: Библиотеките в дигиталната епоха: 
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Обществените библиотеки и отворената наука. Опитът на 
Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе 

Теодора Пейчева-Дянкова 

Изключително динамичната и постоянно променяща се обществена и техноло
гична среда, в която работят обществените библиотеки, ги поставя пред предизвикателството 
да останат адекватни на условията и очакванията. Обичайните им исторически обусловени 
функции (информационна, образователна, кумулативна, културна, рекреативна и социална)1 не 
се свързват с научна дейност. Ако обаче обществените библиотеки успеят да изградят необхо
димия капацитет, това ще позволи да се осъществи така необходимата връзка между теорията 
и практиката в сферата на библиотечните науки. Два възможни сценария за изграждането му 
са съвместната работа на обществените библиотеки с научната общност, при която обществе
ните библиотеки апробират теоретични модели с цел установяване на тяхната устойчивост и 
ефективност, и организирането на научни форуми.

Опитът на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе в организирането на пого
леми научни форуми датира от 2014 г. 

 Темата на първата конференция е „Любен Каравелов – писател, публицист, револю
ционер, политик“, организирана с подкрепата на Община Русе и Фондация „Васил 
Левски“. По време на конференцията са представени 30 доклада. 

 През 2015 г. се провежда IІ Национална научна конференция „Змей Горянин – непоз
натият“, посветена на 110годишнината от рождението на русенския писателдиси
дент Светлозар Димитров Акендиев. Представените доклади са 24. 

 През 2016 г. форумът е III Национална научна конференция с международно участие 
„Виното – история и вдъхновение“, с научен ръководител проф. д.н. Иван Маразов – 
български изкуствовед, културолог и траколог. Представени са 50 доклада. Тогава се 
поставя началото на интердисциплинарните конференции. Този характер на форума 
позволява да се разшири обхватът на научните направления.

 2017 г. – IV Национална научна конференция с международно участие „Свободата 
вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?“, отново интердис
циплинарна по своя характер. В нея вземат участие 63 учени от България, Румъния, 
Китай, Полша и Швеция. Научен ръководител е чл. кор. проф. д.и.н. Иван Илчев. 

 2018 г. – V Международна научна конференция „Истини и лъжи за факти, новини и съ
бития“. Конференцията има за цел да представи различни гледни точки за истината и 
лъжата при интерпретиране на факти, новини и събития в сферата на историята, рели
гията, философията, правото, културата, икономиката, технологиите и други области 
на човешкото познание. Научен ръководител на конференцията е проф. д.и.н. Илия 
Тодев, Институт за исторически изследвания – БАН. На конференцията са представе
ни 76 научни разработки.

 2019 г. – VI Международна научна конференция „Идеи, идеали – възход и крушение“, 
посветена на 185 години от рождението и 140 години от кончината на Любен Караве

1 Георгиева, Елена. Мениджмънт на библиотеката. Русе, 2004. 204 с. Дончева, Анета, Ваня Грашкина
Минчева, Елена Георгиева. Общо библиотекознание. Библиотечен мениджмънт. София: Бълг. библ.ин
форм. асоц., 2014. 286 с. Янкова, Иванка. Модерната библиотека: Мястото на Университетската библиотека в 
съвременното образование. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски“, 2004. 137 с.
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лов, с научен ръководител проф. д.и.н. Вера Бонева. Представени са 97 научни разра
ботки. 

 2020 г. – VII Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за 
моделите на развитие“ със 111 научни доклада на 128 участници от 8 държави – Русия, 
Сърбия, Италия, Северна Македония, Косово, Румъния, Беларус и България. Научен 
ръководител на форума е чл. кор. проф. д.т.н. инж. Христо Белоев – ректор на Русен
ския университет „Ангел Кънчев“. За пръв път конференцията се провежда в хибрид
на форма.

 2021 г. – VIII Международна научна конференция „Промените в глобалния свят и но
вите решения“, с научен ръководител доц. др Васил Загоров – преподавател в Универ
ситета по библиотекознание и информационни технологии и 82 участници от Русия и 
България със 71 доклада.

 2022 г. – ІХ Международна научна конференция „Бунтът на духа – основна сила по 
пътя към свободата“. Съорганизатори на научния форум са Национален музей „Васил 
Левски“ – Карлово, Фондация „Васил Левски“, Русенски университет „Ангел Кън
чев“, Съюз на учените – клон Русе. Научен ръководител на конференцията е проф. др 
Пламен Митев – преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В 
работата ѝ се включват 54 участници с 51 доклада. 

Осмото издание на конференцията става причина да се установят трайни партньорски 
взаимоотношения с Университета по библиотекознание и информационни технологии. Тя по
ставя началото на траен и постоянен обмен на знания и добри практики в областта на библио
течноинформационните науки.

За пръв път Регионална библиотека „Любен Каравелов“ дава възможност на участни
ците в деветото издание на конференцията да разрешат публикуването на своите разработки 
в Български портал за отворена наука2 под избран от тях лиценз на Creative Commons. От 54 
участници 39 дават своето съгласие да бъдат публикувани. Найпредпочитаният избран ли
ценз е CCBY, предпочетен от 26 участници, следван от CCBYNCND и CCBYNCSA с по 
4 участници, CCBYNC – 3, CCBYSA – 2.3 Съгласието за публикуване е включено в регис
трационния формуляр за участие в конференцията, който в този случай играе ролята на „Общи 
условия“. Научните съобщения и разработки се подлагат на двойно рецензиране.

През 2022 г. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе взе участие в работата 
на Второто мултиплициращо събитие по проекта Education for Crisis Situations: Times when 
there is no alternative (DECriS)4, финансиран от програмата Erasmus+, по покана на проф. д.н. 
Таня Тодорова, ръководител на катедра „Библиотечни науки“ в Университета по библиоте
кознание и информационни технологии и заместникръководител на ЮНЕСКО катедра „ИКТ 
в библиотечните науки, образованието и културното наследство“, председател на BOBCATSSS 
Association (доскоро Еврoпейска асоциация за библиотечноинформационни изследвания и 
образование – EUCLID). Участието в събитието и представянето на опита на Регионална биб
лиотека „Любен Каравелов“ – Русе в организирането на научни форуми е висока оценка за 
положените усилия през последните девет години и целенасочените ни усилия от 2022 г. да се 
включим в инициативата за отворена наука в Република България.

Независимо от сравнително скромния опит на Регионална библиотека „Любен Караве
лов“ – Русе в полето на отворената наука, считам, че част от българските обществени библио

2 Български портал за отворена наука [онлайн]. Достъпно от: https://bpos.bg/
3 Creative Commons: About CC Licenses [онлайн]. Достъпно от: https://creativecommons.org/about/cclicenses/
4 DECriS: Digital Education for Crisis Situations: Times when there is no alternative [онлайн]. Достъпно от: 

https://decris.ffos.hr/

https://decris.ffos.hr/
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теки имат потенциал да се приобщят към инициативата. Найдобрият пример в тази насока е 
Националната научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации“, организирана ежегод
но от РНБ „П. Р. Славейков“ – В. Търново, която има вече двадесет издания, като двадесет и 
първото предстои през 2022 г. Изключително устойчив научен форум, с международно учас
тие, който обхваща теми в областта на библиотечните и информационните науки, книгознание
то, литературната история, печатните комуникации и медии. Регионална библиотека „Христо 
Ботев“ – Враца организира традиционните краеведски конференции, в които се включват из
следователи от трите области в Северозападна България – Враца, Монтана и Видин. Форумът 
е с доказана устойчивост и през 2021 г. е проведено осемнадесетото му издание. Нерегулярно 
организират конференции и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Регионална 
библиотека „Стилян Чилингиров“ – Шумен, Столична библиотека. 

Опитът на обществените библиотеки в инициативата „отворена наука“ е съвсем скромен 
и за това говори и обстоятелството, че в момента Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – 
Русе остава единствената обществена библиотека – доставчик на съдържание. Развитието в 
тази посока не може да се осъществи без подкрепата на университетските библиотеки, които 
имат вече богат опит като доставчици на съдържание. Преди това обаче е необходимо общест
вените библиотеки, в сътрудничество с университетите, да доизградят своя административен 
капацитет, който ще им позволи да станат пълноценни партньори при пробирането на модели и 
при въвеждането на добри практики, а също така и в организирането на форуми, чиято научна 
продукция може да стане част от инициативата „отворена наука“.
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КОМУНИКАЦИЯТА ПОТРЕБИТЕЛ – БИБЛИОТЕКА  
В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ 

Опитът на Централна библиотека на БАН в съвременните 
комуникационни технологии, социалните мрежи и медиите 

Силвия Найденова, Валентина Василева 

От огромно значение днес е да насочим вниманието си към уникалната роля, коя
то заемат библиотеките и ги превръщат в съвременни комуникационни центрове. Централна 
библиотека на БАН (ЦБ – БАН) в последните години, освен че предостави свободен достъп до 
своите дигитални колекции и електронни услуги, осъществява активна онлайн комуникация с 
библиотечни специалисти чрез приложения на социалните мрежи, скайп или чат функции на 
уебсайта на библиотеката, организира и участва във виртуални събития – конференции, уеби
нари, изложби, срещи и др. Всички тези начини за комуникация дадоха възможност на нашата 
библиотека много бързо да се адаптира към новата среда, откроиха се някои интересни идеи, 
които имат потенциал и могат да се използват и в бъдещата ни работа. През последните години 
ние фокусираме усилията си в работата по обогатяване на дигиталните ресурси и поддържане 
на общуването с колеги от библиотечната система на БАН и читатели чрез социалните мрежи. 
Оказа се, че библиотеката е подготвена и може да предложи редица дигитални и виртуални 
услуги на своите читатели. Последните две години бяха истинско предизвикателство за това. 
Ежегодни събития за пръв път трябваше да проведем онлайн, затова експериментирахме и 
опитите се указаха успешни. Анализът на новата среда посочи, че освен физическо простран
ство, библиотеката в дигиталната епоха е и виртуално място, което следва пълноценно да се 
използва.

Facebook страницата на ЦБ – БАН е създадена през ноември 2016 г. с идеята да популяри
зира и представя по поатрактивен начин и пред поширока аудитория институцията и нейните 
инициативи. От една страна това се наложи заради развитието и все позасилващата се роля и 
значение на социалните мрежи в днешно време, а от друга, за да бъде допълнена и обогатена 
интернет страницата на ЦБ с повече текст, снимков материал и видеа. Facebook страницата на 
библиотеката предлага възможност за непосредствена връзка с ответната страна, полесна ко
муникация с читателите, задаване на въпроси и получаване на отговори и значително побързо 
актуализиране на данните. Чрез създаването ѝ ЦБ се модернизира и излезе пред помлада и съ
временна публика. По този начин двата основни източника на информация – интернет сайтът 
и Facebook страницата, представят различна по съдържание информация и може да се каже, 
че те взаимно се допълват. Постепенно Facebook страницата придоби популярност, като често 
пъти тя се оказва предпочитаният и почесто използван източник на информация за нашите 
потребители в сравнение с интернет страницата. 

Първоначално страницата стартира с основна информация и новини за библиотеката, 
като постепенно се появяват и разработват съществуващите и до днес рубрики като „Книги 
от академично издателство „Проф. Марин Дринов“, „Изложби на ЦБ на БАН“, представяне 
на получени дарения и материали по книгообмен. През годините са отразени и множество 
други културни прояви, конференции и семинари, които са организирани в библиотеката или 
в които са взели участие експерти от нея. Публикува се информация също така и за визитите 
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на чуждестранни гости и своевременни съобщения за новостите в традиционните колекции и 
електронните бази данни, както и за новини за найновите и интересни попълнения в нашите 
колекции. 

Сериозна роля Facebook страницата изигра найвече по време на дистанционната работа 
на служителите, наложена по време на пандемията, както и в периода на преструктуриране на 
информацията на новия сайт на библиотеката. Тогава тя беше основният източник на информа
ция и понякога дори единствената връзка с потребителите ни. Именно в този период стартира 
и се разви поинтензивно практиката редовно да се отбелязват годишнини от важни истори
чески събития и от рождението на известни българи, като се представят материали, свързани 
с тях, притежавани в нашите фондове. По същото време представихме и рубриката, посветена 
на 170годишнината от рождението на Иван Вазов, която популяризира различни издания на 
патриарха на българската литература, които са част от нашите колекции. Благодарение на тези 
инициативи, чрез Facebook страницата ние успяхме да популяризираме допълнително и наши
те богати дигитални колекции и разнообразните материали, които те предлагат. Към момента 
има над 1400 харесвания и над 1600 последователи като броят им продължава да нараства.

Със своите дигитални колекции Централната библиотека се включи в инициативата на 
Българската академия на науките да предоставя онлайн достъп до найновите си проекти в 
сферата на културата и образованието под мотото „Научи нещо ново, докато си вкъщи“ по 
време на обявеното извънредно положение.1

През ноември 2020 г. участвахме с доклад на тема „Запазване на фондовете с редки и 
ценни издания чрез практиките на дигитализация в Централна библиотека на БАН“ в прове
дения Седми международен научнопрактически семинар „Ad fontes: научни изследвания на 
книжни паметници и редки издания“, който се проведе онлайн. Семинарът беше организи
ран от биб лио теката на Харковския университет съвместно с научната библиотека на Одеския 
национален университет „И. И. Мечников“ и Харковския клон на Украинската библиотечна 
организация. 

Участие в Седми международен научно-практически семинар „Ad fontes: научни изследвания  
на книжни паметници и редки издания“

През декември 2020 г. библиотекари от ЦБ на БАН взеха участие в заключителната кон
ференция по проект NAVIGATE. Събитието се проведе виртуално.

1 Българска академия на науките: БАН – култура и образование онлайн [онлайн]. Достъпно от: https://www.
bas.bg/?p=29725

https://www.bas.bg/?p=29725
https://www.bas.bg/?p=29725
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Поканата и предварителната информация за изложбата Вазов „170 години от рождението 
на Иван Вазов“ (7 юли 2020) достигна до 2027 души и намери място в YouTube канала на Дър
жавния културен институт към Министерството на външните работи (МВнР).

По повод 150 години от смъртта на българския възрожденски учител, лекар, учен и да
рител Петър Берон, предоставихме на нашите читатели три от възрожденските издания на 
„Рибния буквар“ на др Петър Берон, съхранявани в ЦБ – БАН виртуално. Събитието беше 
отразено по Нова ТВ.2

Представяне на издания на „Рибния буквар“ на д-р Петър Берон, съхранявани в ЦБ – БАН

Цялата 2021 г. беше посветена на живота и делото на Георги Стойков Раковски. ЦБ – БАН 
също се включи в отбелязване на 200 годишнината от рождението на великия българин. На 14 
април – Денят на Раковски – Централната библиотека в сътрудничество с Държавния културен 
институт към МВнР представи постерна изложба, която проследи разностранните изяви на 
големия революционер, дипломат, публицист, поет, учен чрез книги и периодични издания от 
и за него, които се съхраняват в богатите фондове на библиотеката. Използвани бяха старопе
чатни издания от Възрожденската ни сбирка (оригинални първи издания на авторски книги на 
Раковски), книги от личните библиотеки на Феликс Каниц (с автограф от самия Раковски), Ни
кола Начов и др. Специално внимание беше отделено на академичните издания „Списание на 
БАН“ и „Сборник на БАН“, където представихме поважни изследвания за Раковски, тъй като 
у него за първи път съзрява идеята за основаване на Българско книжовно дружество (което 
покъсно прераства в Българска академия на науките). Освен от Държавния културен институт 
към МВнР, които направиха „един виртуален разказ“ за нашата изложба, тя беше отразена и от 
Българското национално радио. Акценти от изложбата бяха представени в предаването „На
шият ден“.3

По повод тържествата за 24 май ЦБ – БАН подготви изложба, посветена на 165годиш
нината от рождението на известния български писател, общественик и политик Стоян Михай
ловски. Той остава в историята и народната памет основно като автора на известното стихо
творение „Кирил и Методий“, което след написването на мелодията към него от композитора 
Панайот Пипков, се превръща в обичания от всички българи химн „Върви, народе възродени“. 
Основен акцент в експозицията беше първата му публикация на страниците на сп. „Мисъл“. 

2 Янинска, Милена. БАН показва първия „Рибен буквар“ на др Петър Берон [онлайн]. Достъпно от: https://
nova.bg/news/view/2021/03/19/319911/банпоказвапървиярибенбукварнадрпетърберон/ 

3 YouTube: Държавен културен институт: Виртуален разказ и изложба по повод „200 години от рождението 
на Г. С. Раковски“ [онлайн]. Достъпно от: https://www.youtube.com/watch?v=RmwtrK8_f4U

https://nova.bg/news/view/2021/03/19/319911/бан-показва-първия-рибен-буквар-на-д-р-петър-берон/%20
https://nova.bg/news/view/2021/03/19/319911/бан-показва-първия-рибен-буквар-на-д-р-петър-берон/%20
https://www.youtube.com/watch?v=RmwtrK8_f4U
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Тази изложба беше реализирана отново в партньорство с Държавния културен институт към 
МВнР, които ни съдействаха при информационното отразяване на събитието.4

Изложба, посветена на 165-годишнината от рождението на Стоян Михайловски

В рамките на инициативата „Европейски дни на наследството“ през 2020 г. в централното 
фоайе беше представена изложбата „Колекция „Миниатюрни издания“ от фонда на Централ
на библиотека на БАН“. Във Facebook изложбата достигна до над 1800 потребители и беше 
отразена в различни медии – БНТ, БТА, Nova TV, BGNES, в. Телеграф, в. Монитор, Канал 3, 
Darik News, VeVesti.bg, BurgasInfo, Dnews.bg. Това събитие беше отразено в предаването „Тази 
събота и неделя“ по bTV.

Изложба „Колекция „Миниатюрни издания“ от фонда на Централна библиотека на БАН“

4 YouTube: Държавен културен институт: Виртуална изложба, посветена на 165 годишни от рождението на 
Стоян Михайловски [онлайн]. Достъпно от: https://www.youtube.com/watch?v=N3kGcohtI0&fbclid=IwAR0BrlvdE
ohNg7o8_fnTpGAhhDGIo2G_x1hFFxSsRSY6CNWWQusbnFMtoo

https://www.youtube.com/watch?v=N3-kGcohtI0&fbclid=IwAR0BrlvdEohNg7o8_fnTpGAhhDGIo2G_x1hFFxSsRSY6CNW-WQusbnFMtoo
https://www.youtube.com/watch?v=N3-kGcohtI0&fbclid=IwAR0BrlvdEohNg7o8_fnTpGAhhDGIo2G_x1hFFxSsRSY6CNW-WQusbnFMtoo
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През 2021 г. Българската академия на науките се включи за седма поредна година в ини
циативата Европейски дни на наследството, организирана съвместно със Столична община, 
Министерство на културата и Френския културен институт. В годината, в която светът отбеляз
ва 700 години от смъртта на Данте, ЦБ – БАН не случайно избра да открие изложба за гения на 
Италианското средновековие със заглавие „Данте Алигери – 700 години божествена поезия“ 
именно в рамките на тази инициатива. Изложбата беше предшествана от няколко последова
телни публикации, които излязоха на страницата на Централната библиотека във Facebook, 
които представиха виртуалната изложба, посветена на Данте. По този повод е и статията, по
местена в електронния сайт „Обаче“. 

Изложба „Данте Алигери – 700 години божествена поезия“

По повод 100годишнината от смъртта на Патриарха на българската литература Иван 
Вазов ЦБ – БАН, съвместно с Института за литература и Научния архив на БАН представи 
документалната изложба „Иван Вазов – 100 години безсмъртие“, съпътстваща научната кон
ференция на Института за литература към БАН. Тази годишнина беше включена в календара 
на ЮНЕСКО, а изложбата пътува до Рим, където българската общност имаше уникалната въз
можност да се докосне до първото издание на Вазовата стихосбирка „Италия“ от личната биб
лиотека на Стоян Михайловски, която се съхранява в ЦБ – БАН. Това беше една от найдобре 
отразените в информационно отношение изложба. Отзиви за нея се появиха на страниците на 
вестниците „Аз буки“, „24 часа“, Радио Ватикана, а също и на официалната страница на МВнР. 

Още в началото на 2022 г. започнахме подготовка на изложба, посветена на „300 години 
от рождението на Паисий Хилендарски и 260 години от написването на „История Славянобъл
гарска“, организирана от Централната библиотека. Експозицията е част от националната кул
турна програма, посветена на двете годишнини, които са включени в Списъка на бележити го
дишнини на ЮНЕСКО за периода 2022 – 2023. Журналисти от националните и местни медии 
отразиха събитието. Тази изложба гостува в Банско и Самоков и съпътстваше конференцията 
и официалните чествания, посветени на тези 2 годишнини.

Централната библиотека подготвя и експонира редица изложби по повод на годишнини 
на бележити личности. Целта на тези изложби е да покажем пред широката общественост 
книжовнодокументалното наследство, което притежаваме. Това постигаме със задълбочена 
изследователска работа. Резултатите са широко медийно отразяване, което води до популяри
зиране на нашата работа и нашата институция. Именно затова създадохме профил в Instagram 
през февруари 2022 г. Към момента имаме 66 последователи като броят им продължава да 
расте.
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YouTube каналът е създаден през април 2022 г., защото забелязахме изключителен ин
терес към видеата, които направихме в сътрудничество с Държавен културен институт към 
МВнР. Към момента има качени 3 видеа, 8 абоната, 84 показвания на видеата. Цифрите тепър
ва ще нарастват. През 2021 и 2022 г. годишните срещи на библиотекарите от Академичната 
библиотечна мрежа на БАН се проведоха в онлайн формат. Тогава, когато работихме от вкъ
щи, установихме, че комуникацията между нас се случва изключително в социалните мрежи, 
защото всеки от колегите има личен профил. Поради тази причина създадохме страница във 
Facebook на групата на библиотекарите от Академичната библиотечна система на БАН. В он
лайн конференцията участие взеха всички специалисти и бяха изнесени редица презентации 
според предварително обявените програми. Беше използвана ZOOM платформата, чрез която 
библиотекари от ЦБ участваха и в няколко национални и международни конференции: 

 VI международна научнопрактическа конференция „Документалноинформационни 
комуникации в контекста на глобализацията: положение, проблеми и перспективи“, 
организирана онлайн от Националния технически университет „Юрий Кондратюк“ в 
Полтава, Украйна – 25 ноември 2021 г. 

 Онлайн конференцията „120 години Тодор Боров – живот, отдаден на знанието“, ор
ганизирана от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – 10 декември 
2021 г.

Участие в онлайн конференцията „120 години Тодор Боров – живот, отдаден на знанието“

Особено актуални в последно време се оказаха уебинарите и онлайн семинарите с учас
тието на български учени от системата на БАН: 

1. Обучение за кандидатстване за проекти по Столична програма „Култура“ 2022;
2. Виртуално обучение за работа с новия Web of Science ;
3. Представяне на новия Web of Science за българските потребители от лекторите от 

Clarivate Analytics Масимилиано Карлони и Енико Тот Сас;
4. Представяне на проекта Iris.ai – найновият инструмент за търсене на „Research 

Workspace“.

Присъствахме виртуално на 86ата годишна среща на ИФЛА от 17 до 19 август 2021, 
професионално събитие, което събира на едно място цялата световна библиотечна общност. 

Усилията на екипа на Централната библиотека са съсредоточени в популяризирането на 
книжовното богатство, което съхраняваме във фондове си. Освен това бихме искали да задъл
бочим комуникацията, както с потребителите на нашите услуги, така също и с нашата библио
течна общност, с която да обменяме добри практики.
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Пловдивската народна библиотека в социалните медии 

Теодора Костадинова 

Приложението на социалните медии от страна на обществените институции и ор
ганизации е неписано правило за всяка от тях, стремяща се към онлайн присъствие. Народна 
библиотека „Иван Вазов“ в Пловдив не прави изключение.

Всяка следваща година е потрудно да се намерят контрааргументи спрямо приложение
то на социалните медии като част от цялостната маркетингова стратегия на библиотеките.1 
Но едновременно с това, присъствието на библиотеките като институции в социалните мре
жи става все помалко въпрос на поддържане на съвременен имидж, и все повече логистична 
необ ходимост. 

Идеята за Library 2.0 води началото си от 2005 г. Jack Mannes – един от найранните из
следователи в полето, се нагърбва със задачата да изгради структурирана теоретична рамка, в 
която парадигмата да бъде изследвана. Той дефинира Library 2.0 като резултат от приложение-
то на интерактивни, кооперативни и мултимедийно базирани технологии в [предоставянето 
на] библиотечни колекции и услуги.2 Според него основните качества, които я дефинират са: 

 ориентираност към потребителите;
 предоставяне на мултимедийно изживяване;
 участие на потребителите;
 в крачка с иновациите в обществото.

Два от основните инструменти, на които се спира в изследването си, са Instant Messaging 
и Media Streaming (мигновени съобщения и мултимедийни поточни предавания) – комуника
ционни опции, предоставяни от социалните мрежи, които библиотеките използват все поак
тивно. 

Абстрахирайки се от последните две години, които наложиха форсмажорно засилената 
употреба на инструментите на Library 2.0, редно е да разгледаме тези практики като адекватен 
отговор на обществената технологична и комуникационна еволюция. 

Facebook 

Facebook страницата3 на библиотеката е първият ѝ профил в социалните мрежи. Тя е съз
дадена още в началото на 2010 г., като към момента се следва от над 6000 потребители. 

1 Cheng, Wesley Wing Hong; Lam, Ernest Tak Hei; Chiu, Dickson KW. Social media platforms in academic library 
marketing: a comparative study [онлайн]. В: The Journal of Academic Librarianship, 46(5), 2022. Достъпно от: https://
www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0099133320300914. Breeding, Marshall. Social Media Disconnect: 
Considering the Role of Social Media in Library Marketing Strategies [онлайн]. В: Computers in Libraries, v. 41(9), 
2021, p. 9 – 11. Достъпно от: https://www.infotoday.com/cilmag/oct21/BreedingSocialMediaDisconnect.shtml

2 Mannes, Jack M. Library 2.0 Theory: Web 2.0 and Its Implications for Libraries [онлайн]. В: Webology, 3(2), 
2006, p. 2. Достъпно от: http://eprints.rclis.org/33696/

3 Facebook: Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив / „Ivan Vazov“ National Library [онлайн]. Достъп
но от: https://www.facebook.com/LibraryPlovdiv

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0099133320300914
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0099133320300914
https://www.infotoday.com/cilmag/oct21/Breeding--Social-Media-Disconnect.shtml
http://eprints.rclis.org/33696/
https://www.facebook.com/LibraryPlovdiv
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Найголемият брой последователи в социалните мрежи библиотеката има именно във 
Facebook, което се дължи на огромният брой потребители на платформата в страната – 3.6 
милиона.4

Библиотеката използва своята страница с различни цели: комуникация на съобщения, 
свързани с работното време и режима на институцията, популяризиране на предлаганите от 
нея услуги и ресурси, както и на събития, които организира, или в които взема участие. 

Що се отнася до събитията, имайки предвид ограниченията, наложени от епидемична
та обстановка в последните две години, библиотеката успя да организира излъчването им на 
живо. Благодарение на този похват, съдържанието им успя да достигне до много поголям брой 
заинтересувани от темите, отколкото библиотеката би могла да побере при провеждането им 
in situ, дори и в неизвънредна обстановка, с което се бележи подобрение на изпълнението на 
целите „Укрепване на съзнанието за културно наследство, оценяване на изкуството, научните 
постижения и иновациите“ и „Предоставяне на достъп до културните изяви на всички изпъл
нителски изкуства“.5 

Заслужава си да се спомене, че излъчването на концерти на живо беше осъществено в 
момент на сериозни рестрикции спрямо провеждането на музикални събития. 

Профилът на библиотеката има не само популяризираща функция. Чрез него се осъщест
вява и двустранна комуникация с потребителите – както под формата на получаване на обратна 
връзка, така и за предоставяне на отговори на конкретни въпроси, зададени през Messenger. На 
тази практика си заслужава да бъде обърнато особено внимание, понеже от една страна бла
гоприятства за спазването на четвъртия закон на Ранганатан6, а от друга – такъв тип опосред
ствана комуникация спомага за облекчаването на т. нар. „библиотечна тревожност“, от която 
могат да бъдат засегнати голям брой потребители, найчесто в демографската област, която 
едновременно има найизявена потребност от ползване на услугите и ресурсите, предлагани от 
библиотеката, и наймалък опит – студентите. Те представляват 23% от нашите потребители.

YouTube 
Каналът на библиотеката в YouTube7 стартира още през 2013 г., като до момента видео 

съдържанието, качено в него е достигнало до потребители над 47 000 пъти8. Библиотеката 
подготвя и качва съдържание с различна насоченост: инструктивни видеоматериали, записи 
от различни културни/научни събития, организирани от или с участието на библиотеката, кон
церти.

През канала на библиотеката са достъпни специално разработени инструктивни видео 
материали, целящи да улеснят потребителите, както в ориентирането им в библиотечната 
структура и процеси като цяло, така и при работата със специфичен софтуер, предоставян от 
библиотеката. Тези видеа адресират пряко четирите причини, поради които читателите често 
се чувстват „изгубени“, според изследването на Mellon за библиотечната тревожност, а имен

4 Kemp, Simon. Digital 2022: Bulgaria [онлайн]. В: datareportal.com, 2022. Достъпно от: https://datareportal.
com/reports/digital2022bulgaria

5 ЮНЕСКО. Манифест на ЮНЕСКО за публичните библиотеки [онлайн]. В: Библиотека, бр. 4, 1995, c. 4. 
Достъпно от: https://www.lib.bg/prevodi/manifestUNESCO.htm

6 „Пестете времето на читателя“.
7 YouTube: Народна библиотека Пловдив [онлайн]. Достъпно от: https://www.youtube.com/channel/

UCRb34vDOn_jeERV94aDpX1Q/featured
8 До началото на юни т.г.

https://datareportal.com/reports/digital-2022-bulgaria
https://datareportal.com/reports/digital-2022-bulgaria
https://www.lib.bg/prevodi/manifestUNESCO.htm
https://www.youtube.com/channel/UCRb34vDOn_jeERV94aDpX1Q/featured
https://www.youtube.com/channel/UCRb34vDOn_jeERV94aDpX1Q/featured
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но: (1) размерът на библиотеката; (2) липса на знание за това, къде се намират ресурсите; 
(3) откъде да започне човек и (4) какво да прави.9

Найголям дял от видеата заема организираната в собствена плейлиста рубрика „На фо
кус: книга на седмицата“, съдържаща 111 видеа. В нея всяка седмица различни колеги предста
вят книга, избрана от тях. Имайки предвид многобройния екип и разнообразните му интереси, 
на читателите се предоставят ревюта на разнообразна литература: научна, изкуствоведска, ку
линарна и, естествено, художествена литература за деца и възрастни. 

На създаването и предоставянето на видео съдържание от библиотеката не трябва да се 
гледа като на дейност, която се извършва единствено с цел популяризиране на институцията, 
или защото това е модерно. От една страна, това е принцип, заложен в Насоките на ИФЛА 
за обществената библиотека10, а от друга – процесът позволява на служителите да развиват 
и реализират своите творчески заложби, както пред камерата (презентиране), така и зад нея 
(подготвяне на ревюта, заснемане и видеомонтаж).

Twitter 
Последният профил, създаден от библиотеката в социалните мрежи, е в платформата 

Twitter.11 Въпреки че съществува от 2006 г., социалната мрежа не е толкова популярна в страна
та – българските потребители към началото на 2022 г. наброяват едва 268 000.12

Тази голяма разлика с потреблението на Facebook, може да бъде обяснена със специфи
ката на формàта, с който е обвързано съдържанието, публикувано в платформата – максимална 
дължина на публикациите до 280 символа. 

Късият текст не е задължително нещо изцяло негативно, особено в епохата на TLDR13, 
дебитът на информационния поток е несравним с този от изминалото десетилетие.

Краткият формат обуславя и ролята на Тwitter в цялостната социалномедийна стратегия 
на библиотеката. Когато дадена тема не може да бъде адекватно вместена в 280 знака, Тwitter 
профилът изпълнява поскоро допълващи и сигнални функции, под формата на кратки съобще
ния и/или споделяне на връзки към собствените Facebook и YouTube профили на библиотеката. 

Естествено, библиотеката следи и споделя съдържание и от други национални и между
народни културни, научни, образователни институции и организации като Държавна агенция 
архиви, Европеана, ИФЛА, Open Culture, Guardian, BBC Culture и др.

Социалните медии и библиотекарите 
Според Hadewijch Vanwynsberghe и неговите съавтори модерният библиотекар трябва 

да бъде способен да използва и разпространява информация в множество от формати, раз-
лични от печатния; той/тя трябва да умее да използва всички медии, включително дигитални 
и социални.14 

9 Mellon, Constance A. Library Anxiety: A Grounded Theory and its Development [онлайн]. В: College & 
Research Libraries, 2, 1986, p. 160 – 165. Достъпно от: https://crl.acrl.org/index.php/crl/article/view/14195/15641

10 Насоки на ИФЛА за обществената библиотека. София: Българска библиотечноинформационна 
асоциация, 2011, с. 76

11 Twitter: Plovdiv Public Library [онлайн]. Достъпно от: https://twitter.com/PlovdivLibrary 
12 Kemp, Simon. Цит. съч.
13 Too long; didn’t read [онлайн]. Достъпно от: https://www.merriamwebster.com/dictionary/TL%3BDR 
14 Vanwynsberghe, Hadewijch, Vanderlinde, Ruben, Georges, Annabel, Verdegem, Pieter. The librarian 2.0: 

Identifying a typology of librarians‘ social media literacy [онлайн]. В: Journal of Librarianship and Information science, 

https://crl.acrl.org/index.php/crl/article/view/14195/15641
https://twitter.com/PlovdivLibrary
https://www.merriam-webster.com/dictionary/TL%3BDR
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Но докато общността, на която служим, очаква да бъде обслужвана от библиотеката по 
възможно найсъвременен и ефективен начин, малка част от библиотечните специалисти могат 
да се похвалят с умения за работа със социалните мрежи, получени във формална обстановка 
като част от висшето им библиотечно образование. Докато за социалномедийната грамотност 
все повече се говори като за есенциална част от дигиталната грамотност като цяло, вероятно 
ще мине известно време, преди да бъде заложена като дисциплина в библиотечния curriculum.

Това далеч не означава, че към служителите, администриращи профилите на библиотека
та в социалните медии, не трябва да се подхожда с взискателност или да се разчита единствено 
на техните естествени заложби в полето. За целта колегите, занимаващи се с тези дейности, 
посвещават време както за самообучение, така и за участие в организирани обучения по те
мата, като например в първата Лятна школа по дезинформация, организирана от Института 
GATE към Софийския университет в Пловдив през 2021 г. и Biblio: Boosting Digital Skills and 
Competencies for Librarians in Europe, организиран по Erasmus +.

Заключение 
Библиотеката като институция, обвързана с потребностите на обществото, трябва да се 

развива едновременно с него, за да не бъде гледано на нея като на отживелица – мнение, което 
за съжаление е често срещано, аргументирано или не. Ако трябва да цитираме Mellon още вед
нъж главната цел на библиотекаря е да свързва хората с релевантната за тях информация15, 
без значение от формата, която информацията може да приеме и комуникационния канал, по 
който да премине.

v. 47, 2015, p. 2. Достъпно от: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0961000613520027
15 Mellon, Constance A. Цит. съч., с. 165.

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0961000613520027
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Възможностите на социалните ресурси за подпомагане и 
подобряване на комуникацията читател – библиотекар 

Виолина Тодорова 

В условията на информационна глобализация отслабването на интереса към че
тенето е световна тенденция, а в България този проблем става все поостър. Налице е не само 
отчуждение на младите хора от книгата, упадък на общата книжна култура, но и загуба на 
национални традиции на книжовност. Нарастването на броя на „нечитателите“, загубата на 
интерес към книгите и четенето сред различните възрастови и социални категории изисква 
специално внимание. Днес в България проблемите с четенето са толкова сериозни, че и дър
жавата, и цялото общество трябва да участват в тяхното решаване. За да се обърнат радикално 
възникващите кризисни явления, отнасящи се до четенето, е необходимо да се преосмисли 
организацията на библиотечното дело, защото бъдещето на библиотеките е не само притежа
ването на фондове, но и качественото осигуряване на читателя с информация. И затова трябва 
непрекъснато да се стремят да бъдат интересни, привлекателни за потребителите и да проме
нят много в съответствие с времето. 

Благодарение на своята активна социалномедийна политика, Шуменската регионална 
библиотека от години успява да се внедри в ерата на информационните технологии. Основен 
дял от цялостната социална насоченост чрез социалните мрежи е определен за децата и младе
жите. Библиотеката има дълга история в изграждането на информационната култура на потре
бителите. В продължение на много години читателите са обучавани от библиотечни специали
сти на умения за търсене на информация, използване на справочния и библиографски апарат 
на библиотеката, правилата за съставяне на списъци с литература, техниките за рационално 
четене, водене на бележки и обобщаване.

Съвременната ера на бърза информатизация на обществото налага нови изисквания към 
информационното обучение на младия човек и библиотеката като социалноинформационна 
институция има особена роля в този аспект. В последните десет години библиотеките реагира
ха активно и в резултат на това се развиха области на библиотечна дейност като преподаване 
на основите на компютърната грамотност и подпомагане на намирането на информация в ин
тернет. Голяма част от обществените библиотеки започнаха да използват и социалните мрежи 
като средство за масова комуникация с читателите.

Основната цел на ползването на социалните мрежи е да създаде положително обществе
но мнение за четенето. Информационната култура е найважният фактор за успешната профе
сионална и непрофесионална дейност, както и за социалната сигурност на личността в инфор
мационното общество. Съвременният тийнейджър е преди всичко потребител на компютърни 
продукти, човек, фокусиран върху възприемането на виртуална, а не на вербална информация. 
Днешният ученик се нуждае от информация, която да бъде представена ярко, динамично и за 
предпочитане накратко.

Търсенето на разширена видимост върху социалната мрежа въвежда една опортюнистич
на и дори пресметлива логика вътре в изживяваната социализация. Но в това трябва да вижда
ме преди всичко разширяване и разнообразяване на сферите на интереси, посредством които 
индивидите построяват своята идентичност. Ако потребителите предпочитат да се изявяват 
в отворени или полуотворени пространства повече, отколкото да затварят пространството на 
разговора в уютно заграждение, то е, защото изграждането на идентичността им минава през 
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признанието на поразлични и разнообразни публики от някогашните. Отварянето на социал
ната мрежа към неясното множество от непознати, споделящи общи интереси, е благоприятно 
обстоятелство човек любопитно да изследва света, като при това умножава възможностите си 
да изглежда уникален на своите близки.1

Социалните медийни платформи, популярни сред младите хора включват Facebook, 
Twitter, WhatsApp, Instagram, Pinterest, Snapchat и TikTok. Онлайн мултиплейър игрите като 
World of Warcraft, League of Legends, Clash of Clans и The Sims също са важни социални медий
ни пространства за младите хора.

За да направят поголяма своята видимост, потребителите подобно на малките медии 
трябва да изложат самостоятелно изработени съдържания, които придават специфичен коло
рит на тяхната идентичност. Множество средства на социалната глобална мрежа са били раз
работени така, че разговорът им да може да достигне свързващите пространства, до които те 
не биха имали достъп във всекидневния живот. Когато заявяват своите вкусове, коментират 
написаното от някой друг, отбелязват коментарите или музиките, подават линк към някоя ин
формация, интернавтите разширяват своята зона на видимост и могат по такъв начин да удъл
жат своята мрежа на комуникация. Те се присъединяват към една публика, която географски, 
социално и културно е доста поразнородна от обичайното им обкръжение.

От друга страна са сайтовете за чатигри, които са популярни начини за младите хора да 
се свързват с други, за да споделят техните специфични игрални интереси. Използването на 
социални медии означава качване и споделяне на съдържание. Това включва: 

 създаване на онлайн профили;
 публикуване на коментари или чат;
 качване на снимки и видеоклипове;
 реагиране или „харесване“ на публикации на други хора;
 споделяне на връзки;
 маркиране на снимки и съдържание;
 създаване и споделяне на модификации на играта;
 ремиксиране или промяна на съществуващо съдържание и споделянето му.

Повечето социални медийни платформи имат възрастови ограничения. Например, за да 
имате акаунт във Facebook или Instagram, трябва да сте навършили 13 години. Онлайн медиите 
са голяма част от социалния и творчески живот на много млади хора. Децата и тийнейджърите 
използват социалните медии, за да се забавляват, да създават и поддържат приятелства, да спо
делят интереси, да изследват самоличности и да развиват взаимоотношения със семейството. 
Това е продължение на техните офлайн и лице в лице взаимодействия. Особено за поголемите 
тийнейджъри това често е ключова част от начина, по който се свързват с приятели.2

Социалните медии могат да свързват деца и тийнейджъри с онлайн глобални общности, 
въз основа на споделени интереси. Може да са сайтове за коментиране и споделяне на съдър
жание за конкретни интереси като игри, телевизионни сериали, музика или хобита. Всяко дете 
може да получи много други ползи от използването на социални медии като:

 Дигитална медийна грамотност – изследването и експериментирането в социалните 
медии може да помогне на детето да изгради знания и умения, за да се наслаждава на 
онлайн дейности и да избягва онлайн рискове.

 Съвместно учене – детето може да използва социалните медии, за да споделя образо
вателно съдържание, било то неформално или в официални училищни условия.

1 Кардон, Д. Интернет демокрацията. Обещания и граници. София: Нов български университет, 2012.
2 Стоуел, Л. Бъди в безопасност онлайн. София: Робертино, 2016.
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 Креативност – детето може да бъде креативно със страници с профили, снимки и ви
део, както и модификации за игри.

 Психично здраве и благополучие – свързването с разширено семейство и приятели и 
участието в местни и глобални онлайн общности може да даде на детето усещане за 
връзка и принадлежност.

Социалните медии също могат да представляват риск, особено ако читателите споделят 
лична информация с непознати – например телефонни номера, дата на раждане или местопо
ложение, или са жертва на кибертормоз.3

За да предпазят читателите от опасностите в интернет, важна роля имат родителите, кои
то трябва да се добре информирани за социалните медии, променящи се всеки ден.

Социалната медия на Детски отдел към Шуменската библиотека 
С водещ мотив за безопасно сърфиране в интернет с цел намиране на полезна и досто

верна информация от децата е създадената през 2020 г. Facebook страница на Детския отдел4 
към регионалната библиотека в Шумен. Стартирането ѝ се случва по времето на сложната епи
демиологична обстановка в глобален мащаб, определяна от здравните експерти като COVID 
пандемия. Страницата е единствената социална медия за осъществяване на комуникацията 
читател – библиотека. Невъзможността да посетят физически Детския отдел, приобщава всеки 
ден нови читатели и техните родители към активна комуникация с библиотекарите. Онлайн 
връзката с нашите потребители се осъществява главно в:

 презаписване на книги чрез изпращане на снимка от читателска карта;
 заявка за новопостъпили книги за заемане;
 изпращане на рисунки в национални конкурси за рисунка; 
 изпращане на аудиофайлове за рецитаторски конкурс;
 предоставяне на сканирани страници от учебнопомощна литература на родителите.

През тези две пандемични години библиотеката някак успяваше да организира своята 
дейност, изцяло благодарение на социалните медии. Последните две лета, излизайки от огра
ничителните рестрикции, дейността на Детския отдел претърпя възход на социалното общу
ване със своите последователи. Ангажираността на читателите се засили, а интереса към дей
ността на отдела като достъпно и привлекателно място за деца и младежи е все поголяма. 
Екип от библиотекари разработи нови дейности, популяризирането на които преминава изцяло 
през Facebook страницата. Изключителен интерес получи кампанията „Пътешествието на иг
рачките“ #пътешествиетонаиграчките.5

3 Ненов, А. Интернет безопасност. София: Сиела, 2016.
4 Facebook: Детски отдел – РБ Шумен [онлайн]. Достъпно от: https://www.facebook.com/deteshumen
5 Снимките са от личния архив на авторката.

https://www.facebook.com/deteshumen
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Кампанията има за цел да насърчи четенето в ранна детска възраст в компанията на плю
шен приятел. Важна роля имат и родителите, които предоставят снимки на малките читатели 
от различни локации в продължение на един месец. Само за една календарна година петте 
плюшени играчки са посетили близо 100 малчугана на различни места в България. Любопи
тен факт в тази кампания е, че след поредното взимане от Детския отдел на розовото слонче, 
читателката го връща в комплект със сиво слонче под претекст да си има още един приятел, с 
който да чете книжки. 

За малко поголемите читатели или иначе казано за тези от тях, които могат да четат 
самостоятелно, е кампанията „Чети – дари“. Целта на децата, след прочита на избрана според 
възрастта им книга, е да потърсят помощта на родителите при решаване на тест в сайта на 
кампанията.6 

При вярно попълване на въпросите към дадено произведение читателят получава креди
ти, с които може да подпомогне различни благотворителни каузи. Кампанията е по съвместен 
проект на библиотеката и Инер Уил Клуб – Шумен „Дарявай, докато четеш“. 

Книгите за ученици от 1 до 7 клас, включени на сайта, са предоставени на Шуменската 
библиотека, а жълтият стелаж, почти всяка седмица се поизпразва. 

С найголяма социална ангажираност от създаването си до днес Facebook страницата на 
Детския отдел приобщава нови потребители чрез публикациите, отразяващи летните клубни 
занимания и приложните ателиета. Традиционната дейност на екипа на отдела се реализира 
вече 17 години. Летните занимания са водещ мотив децата читатели да съчетават полезното 
с приятното през ваканцията. Голяма част от участващите в различните клубни занимания са 
активно четящи и през останалата част от седмицата в читалнята на Детския отдел. Разнообра
зието на клубни и образователни ателиета за деца от 6 до 14 години грабва интереса на близо 
150 читатели. Техните родители трепетно очакват снимки на Facebook страничката за всеки 
ден от седмичното занимание.

Заключение 
След като социалните мрежи се наложиха като основна част от модерната култура, това 

несъмнено ще провокира децата да имат достъп до тях. В подкрепа на родителския контрол и 
ограничения са библиотечните специалисти на Детския отдел, които се стремят шуменските 

6 Чети – дари: Проект „Дарявай, докато четеш“ [онлайн]. Достъпно от: www.chetidari.bg

http://www.chetidari.bg/
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деца да получават полезна, достоверна и стойностна информация от институцията. Библиотеч
ната помощ е за всички читатели, които са готови да изследват необятния онлайн свят. 
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Мениджмънт на Академичната библиотека към  
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 

Цветомира Иванова 

Темата на настоящия доклад е подбрана специално и е свързана със заемането на 
нова длъжност „Ръководител на библиотека“ от нейния автор. Мотивацията е, че през послед
ните години не са извършвани съществени промени в мениджмънта на Академичната библио
тека на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив и в този смисъл актуализацията освен 
желана е и изключително необходима. Важността на позиционираната проблематика произ
тича от необходимостта Академичната библиотека на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – 
Плов див да бъде модернизирана и да се внедрят съвременни мениджърски решения, основани 
на автоматизацията и приложението на информационнокомуникационните технологии в биб
лиотечноинформационните дейности. 

Основната цел на доклада е да се направят теоретичен анализ и емпирично изследване с 
постигане на резултати за оптимизиране на мениджмънта и за стратегическото планиране на 
дейността на библиотеката. За осъществяване на целта са поставени за изпълнение следните 
изследователски задачи: 

 Проучване на научната и професионална литература, свързана с управлението на биб
лиотеките в България и в частност на библиотеката към АМТИИ „Проф. Асен Диа
мандиев“ – Пловдив. Анализът ще помогне да се очертае визия за бъдещото развитие 
на библиотеката като библиотечноинформационен център и средище на академизъм. 
Разглеждане на предизвикателствата и постиженията в тази област.

 Изследване на спецификата на дейността на университетските библиотеки и разра
ботване на концепция – формулиране и обосновка на изследването, определяне на 
предмета, обекта на изследване. 

 Организация на емпирично изследване в библиотеката – предварително и основно 
планиране, организация на емпиричния и статистически анализ.

 Провеждане на емпирично изследване на тема „Потребителите и Академичната биб
лиотека на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив“, анализ и оценка. 

 Установяване на визия за бъдещото развитие на академичната библиотека чрез из
граждане на стратегия и оперативен план.

За постигането на поставената цел и свързаните с нея задачи, в доклада са използвани 
методите на анализа и синтеза, емпирично проучване, статистическа обработка на данни, до
кументален анализ, библиографско проучване и други техники и подходи. Задълбочено са про
учени документални източници, свързани с функционирането на академичната библиотека.

Взаимодействието на организационно ниво се заражда още от първобитното общество и 
е характерно и за съвременното високо развито и технологично общество. Самото общество, 
семейството, фирмата е организация на хора, процеси и ресурси. Човек от раждането си попа
да в организирана общност. 

Организираното взаимодействие има видима страна – представено е найвисоко от дър
жавите и техните правителства, международните корпорации и банките, бизнеса, както и на 
найниско равнище – приятелските групи, семейните фирми и т.н.
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Познати са пет посоки на еволюционно и емоционално развитие на човека и общество
то: изкуството – приложение на творческите учения и въображение на човека, за създаване 
на красота и емоции; науката – разума, теорията, технологиите и иновациите като създания 
на човешкия интелект; образованието – обучението, наследяването на знанието, предаване на 
опит и знания, създаване на отношение към ученето; културата – чувството за идентичност и 
принадлежност. Не на последно място е и развитието на човека като личност и като част от 
обществото.

Според Казашка и колектив, управленският процес се свежда до четири основни функ
ции – планиране, организиране, ръководство и контрол при използване на наличните ресурси 
на организацията (човешки, материални, финансови), така че да бъдат постигнати предвари
телно поставените цели. Трябва да се отбележи, че управлението както в различните сфери на 
дейност – индустриална, търговска, научна и т.н., така и в изкуствата, има своите специфики. 
Основните от тях могат да се определят в три направления, като държим да отбележим, че това 
далеч не изчерпва въпроса, тъй като изкуствата оперират в изключително динамична среда.

Всяка организация има своята специфика при управлението на човешки ресурси и реа
лизиране на основните цели на организацията. Една от основните специфики на артменидж
мънта е фактът, че творческият процес не подлежи на управление, в сравнение с процесите из
вършвани в една производствена организация. Иначе казано същината на управленския процес 
в арторганизациите се реализира при наличието на готов творчески продукт или разработен 
проект за такъв. 

Важна специфика за арторганизациите, найвече опериращи в сферата на сценичните 
изкуства, е свързана с тежестта на различните видове ресурси, като в случая това са човешките 
ресурси. Във всички организации, създаващи и реализиращи различни продукти независимо 
от тяхната сфера на дейност, човешкият ресурс е от голямо значение, но в арторганизациите 
този фактор има изключителна тежест. Това се дължи на факта, че процесите за създаване на 
творческия продукт, изискват човешки труд, който не може да бъде механизиран или опти
мизиран (или поне не така, както се прави в индустриалното производство). Създаването на 
спектакъл, театрална постановка, концерт и т.н. изисква множество репетиции на творческия 
състав и човешкият труд няма как да бъде заменен, механизиран или ограничен.

Независимо от типа организация мениджърът е човек, който отговаря за качеството и из
пълнението на работата на един или повече души. Организирането на човешките и материални 
ресурси, с които разполага организацията, за да изпълни задачите, необходими за постигането 
на целите, е основната работа на мениджъра. В този смисъл сценичният директор, режисьорът 
и кураторът са мениджъри, независимо че в детайлите на тяхната работа има различия. Отго
ворността и лидерските умения, необходими, за да накарат своите екипи да работят заедно при 
изпълнение на поставените задачи, е обща и пада върху тях.

Обект на изследването е дейността на Академичната библиотека към АМТИИ „Проф. 
Асен Диамандиев“ – Пловдив. Предмет на изследването е структурата, функционирането на 
библиотеката, състоянието на ресурсите и нагласите на респондентите за използване на ди
гитални ресурси, както и препоръките им за оптимизиране на дейността. Хипотезата на из
следването е, че академичната библиотека притежава добър фонд, но е необходима промяна в 
управ лението и в предоставянето на релевантни и модерни информационни услуги за задово
ляване на потребностите на академичната общност.

Емпиричното изследване е проведено с помощта на въпросник, предварително разрабо
тен и представен чрез Google Forms за попълване от респондентите. Въпросникът е адресиран 
към определена група хора – ползвателите на академичната библиотека. Трябва да се отбележи, 
че това е първото изследване, свързано с дейността на академичната библиотека и за автора, и 
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за респондентите. В този контекст целите, които си поставихме бяха да се проведе първичен 
анализ, който да послужи за понататъшно задълбочено изследване и да даде първоначални 
хоризонти за мениджмънта на библиотеката.

Целта на въпросника е да се получи и обобщи информация за използването на библиоте
ката, за достатъчността на ресурсите в нея, за нагласите за използване на дигитални ресурси. 
Проучването е свързано с управлението на библиотеката и получената информация ще бъде 
особено полезна за оптимизиране на дейността на библиотеката.

Авторът на изследването е и ръководител на библиотеката, което предопределя практиче
ското приложение на получените от изследването резултати. Изследването е напълно аноним
но, с цел отговорите да бъдат реални, а не желани. 

Въпросникът включва 7 въпроса – 6 от типа „затворени“, чрез които се дава възможност 
на респондентите да избират от предварително представени отговори и един от типа „отво
рен“. Отвореният въпрос е свързан с предоставяне на препоръки от страна респондентите за 
оптимизиране на дейността на библиотеката. 

Въпросникът е наименуван: „Мениджмънт на библиотека към АМТИИ „Проф. Асен 
Диа мандиев“ – Пловдив“ и достигна до респондентите чрез индивидуални покани за попълва
не в Google Forms. Въпросникът е представен в Табл. 1 и приложенията (Фиг. 1 – 6).

№ Въпрос Отговор
1. Вие сте:  Студент

 Преподавател
 Администратор

2. Колко често посещавате академичната библиотека по вре
ме на учебната година?

 Веднъж седмицно
 Веднъж месечно
 Веднъж годишно
 Много рядко, при необходимост
 Изобщо не я посещавам

3. Колко често използвате дигиталните ресурси на библио
теката?

 Много често
 Много рядко
 Не ги използвам
 Не ги използвам, защото онлайн 

достъпването е трудно за мен
4. Намирате ли необходимата научна литература в акаде

мичната библиотека?
 Много рядко
 Много често
 Не ги откривам

5. Смятате ли, че има нужда от дигитализация и осигуряване 
на онлайн достъп до научната и учебна литература?

 Да
 Не

6. Смятате ли, че има нужда електронен каталог, чрез който 
полесно да откривате нужната книга?

 Да
 Не

7. Вашите препоръки, свързани с оптимизиране на дейността 
на библиотеката.

Отворен въпрос

Табл. 1. „Мениджмънт на библиотека към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив“

С помощта на анкетна карта беше осъществено емпиричното изследване. Чрез първия 
въпрос от анкетната карта респондентите представят своята принадлежност към АМТИИ 
„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. Завидно е участието на преподаватели в анкетата. Те 
представляват 74% от респондентите, студентите са 18,4% и администрацията – 7,4%.
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Източник: Иванова, 2022

Фиг. 1. Разпределение на респондентите според статута им в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Високото участие на преподаватели също може да се тълкува като интерес и необходи
мост от академичната библиотека от една страна и като желание за оптимизиране и подобрява
не на дейността ѝ от друга страна.

Вторият въпрос в анкетната карта е свързан с честотата на използване и посещаване на 
академичната библиотека по време на учебната година. Отговорите на респондентите са доста 
разнообразни. Найвисокият процент са тези, които я посещават веднъж седмично – 35,7%, 
следват тези, които я посещават веднъж месечно – 25% и тези, които я посещават веднъж го
дишно – 10,7%. Има и потребители на академичната библиотека, които изобщо не са я посеща
вали – 7,1% или такива, които са я посещавали много рядко по необходимост – 21,4%. На тях 
също в последващи анализи и анкети трябва да се обърне особено внимание и да се анализират 
мотивите им за това действие или поскоро за липсата на действие.

 
Източник: Иванова, 2022 

Фиг. 2. Колко често посещавате академичната библиотека по време на учебната година?

Третият въпрос е свързан с това, колко често се използват дигиталните ресурси на биб
лиотеката. Това също е вероятна причина част от респондентите да не посещават физически 
библиотеката. Предварително направеният анализ обаче отхвърля тази хипотеза, защото е ди
гитализирана само фонотеката към академичната библиотека и липсва електронен каталог, по 
който може да се избира от наличната литература. 

Прави впечатление големият процент респонденти – 46,20%, които използват дигитални
те ресурси много рядко, а 19,2% изобщо не ги използват, защото са прекалено ограничени, дру
ги 19,2% не ги използват защото им е трудно онлайн достъпването. Отговорът на този въпрос 
ни дава посока на развитие в две направления – пълна дигитализация на ресурсите и обучение 
на ползвателите за работа с тях.
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Източник: Иванова, 2022

Фиг. 3. Колко често използвате дигиталните ресурси на академичната библиотека?

На четвъртия въпрос дали намират необходимата научна литература респондентите са 
отговорили доста утвърдително.

Източник: Иванова, 2022

Фиг. 4. Намирате ли необходимата научна литература в академичната библиотека?

Много висок процент – 84,6% отговарят, че намират много често нужната им литература, 
11,5% я откриват много рядко, а съвсем незначителен е процентът на тези, които не откриват 
нужните им ресурси – 3,9%. Отговорът на този въпрос е от съществено значение и показва 
качеството на притежаваните ресурси, но също дава посока и за организиране на нов менидж
мънт и търсене на възможности за използването им. 

На петия въпрос, свързан с дигитализацията на ресурсите и вероятно съобразен и с но
вите условия на обучение и преподаване, породени от кризата на COVID19, респондентите 
са безапелационни – 100%. От особена важност е и единното мнение, тъй като всички заинте
ресовани, независимо от обвързаността им с АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, 
подкрепят дигитализацията.

Шестият въпрос е свързан с дигитализацията и полесното откриване на ресурси чрез 
електронен каталог. Очаквано, след отговорите на въпрос №5 и отговорите на въпрос №6 да са 
100% за електронен каталог.
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Източник: Иванова, 2022

Фиг. 5. Смятате ли, че има нужда от дигитализация и осигуряване на онлайн достъп до научната и учебна 
литература?

Източник: Иванова, 2022

Фиг. 6. Смятате ли, че има нужда електронен каталог, чрез който по-лесно да откривате нужната книга?

Явно е, че основен приоритет за ръководството на библиотеката и на академията трябва 
да бъде дигитализацията на много добрите ресурси, с които разполага, а също и обучение на 
персонала и ползвателите за работа с тях.

Много полезни и търсени са отговорите на последния въпрос от анкетата, в който рес
пондентите имат възможност да изразят свободно своето мнение. Изразени са и мнения по 
отношение на оформлението и съдържанието на анкетната карта, но тъй като не са свързани 
с целта на настоящото изследване ги отчитаме без да ги отразяваме при анализа. Найобщо 
препоръките могат да бъдат представени по следния начин:

1. Пълна дигитализация.
2. Създаване на опция за работа в електронна среда и от разстояние.
3 Подобряване на техническото оборудване в библиотеката.
4. Прилагане на европейски стандарти в библиотечното дело и ползване на национална 

и европейска практика.
5. Абонаменти за специализирани списания.
6. Сключване на договори с други библиотеки за използване на техните ресурси.
7. Читалнята да бъде работеща, да създава възможност за академично общуване.
8. Липса на препоръки поради непознаване на спецификата на библиотечната работа.

Основавайки се на направения анализ, наблюдение и анкетна карта беше разработена 
стратегия за развитие на библиотеката към АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. 
Стратегията е съобразена и с мандатната програма на ректора, а също и с желанието на ръ
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ководството тя да се превърне в съвременен библиотечноинформационен център. Като из
хождаме от това, че една стратегия очертава мисията и визията на ръководството за подълъг 
период, изготвихме и операционен план, който включва пократки срокове, конкретни задачи 
и отговорни лица за изпълнението им. С това се надяваме да бъде поставено едно ново начало 
за академичната библиотека.

В заключение може да кажем, че университетската библиотека е важно звено в изгражда
нето и развитието на научноизследователската, учебната и художественотворческата дейност. 
За успешното ѝ функциониране е необходима подкрепа както на национално ниво, така и на 
университетско. Предизвикателствата, свързани с липса на адекватно финансиране, проблеми 
със сградния фонд, проблеми с наемане, обучение и мотивация на персонала, са общовалидни 
за университетските библиотеки. В този контекст обединението им и търсене на разрешение 
на проблемите общо е от значение и за постигането на резултати в тази посока. Използването 
на общи подходи, формулирането на индивидуални стратегии, основани на общи политики и 
сътрудничество, гарантират успешното развитие на университетските библиотеки. 

От друга страна подкрепата от страна на ръководството на университетите, основана на 
познаване на спецификата на работата в университетските библиотеки и свързана с модер
низацията на ВУЗ и в частност на библиотеките, както и подкрепа за развитие и изпълнение 
на стратегии, ще гарантират полезността и значението на университетската библиотека като 
център за академичност и информация. 

Изводите, които се налагат от проведения анализ и анкета, са, че библиотеките могат и 
трябва да:

1. управляват подобре текущата си дейност; 
2. предприемат нови дейности и да внедряват нови технологични решения; 
3. участват активно в съсловни организации; 
4. подобряват отношението към потребителя и да засилват личния контакт (на място и 

онлайн);
5. осигуряват обучение и да мотивират персонала;
6. провеждат обучение на потребителите. 

Това може да се осъществи като се:
 съкрати излишната работа като правила, процедури, бариери, формуляри и др.;
 постави на първо място качеството на обслужването и услугата, а не намаляването на 

разходите;
 преоценяват и поставят под съмнение норми и правила, които са възприети като тра

диционни по отношение на дейността на библиотеката;
 рекламира дейността на библиотеката и възможностите, които предлага;
 подкрепят сътрудниците, които съдействат лоялно за изпълняване на мисията на биб

лиотеката.

Използвани източници 
1. Бъркалова, Петя, Казашка, Весела. Културните индустрии – реален сектор от икономиката и необходимост. 

Сборник VII научна конференция Мениджмънт и предприемачество ТУ – Пловдив, 2010, с. 81 – 84.
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Пловдивските училищни библиотеки в социалните мрежи и 
онлайн пространството 

Таня Пилева 

Социалните мрежи се оказват един чудесен начин за популяризиране на библиоте
ките, в това число и училищните, както и тяхната дейност, събития, представяне на нови книги 
и др. Училищните библиотеки в регион Пловдив намират своето отражение във Facebook стра
ницата „Пловдивски училищни библиотеки“, администрирана от методиста, отговарящ за тях, 
която е една от страниците, прилежащи към Facebook представянето на Народна библиотека 
„Иван Вазов“ – Пловдив и към момента има над 600 последователи.

Страницата е създадена като финален акорд на проведената през 2015 г. застъпническа 
кампания под надслов: „Училищните библиотеки са необходими за нашите деца“, организи
рана и осъществена от Пловдивската народна библиотека в партньорство с РУО – Пловдив. 
Инициативата продължи малко повече от шест месеца и включваше няколко етапа.

Анкетно проучване 
Своеобразен първи етап беше проведеното анкетно проучване сред учителите в учили

щата от област Пловдив, в които има библиотека. В проучването се включиха 1227 учители от 
всички образователни области. 

Найголям е броят на началните учители, преподавателите по български език и литерату
ра, по чужди езици и информационни технологии. Всички анкетирани смятат, че библиотеката 
трябва да участва както в учебния процес, така и в извънкласната дейност в училище, а освен 
това е необходимо да организира и самостоятелни прояви за учениците. Факторите, които имат 
найголямо значение за пълноценното функциониране на библиотеката са библиотечният фонд 
и библиотекарят, след това се нарежда достъпът до интернет, наличието на компютърна и ко
пирна техника и др.

От проведеното изследване може да се направи извод, че според учителите, библиотеката 
заема важно място в цялостния образователновъзпитателен процес и взаимодействието учи
тел – библиотека е необходимо във всички аспекти на работата с учениците.

Дискусии с ученици 
Дискусии с ученици на тема „Училищната библиотека в живота на младите хора. Пред

ставата им за идеалната библиотека“ се проведоха в три училища в Пловдив. Анкетното проуч
ване при учениците беше заменено с дискусия като поподходяща за възрастовата група форма 
и даваща достатъчно възможности да се направят изводи за промените, които трябва да нас
тъпят в библиотеките, в каква посока трябва да се предприемат, така че те да се превърнат в 
желано място за посещение, самообразование и отмора, разговор с приятели и не на последно 
място – четене на хубава книга, тъй като изследванията в редица държави в света доказват, че 
четенето за удоволствие повишава възможностите на децата за учене и създаване на навици и 
стремеж към натрупване на знания през целия живот.

Целта беше да се установи каква е визията за училищната библиотека в представите 
на учениците, техните виждания за нейното развитие и значението на четенето в живота на 
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подрастващите. Участие заявиха три пловдивски училища. Подготовката се осъществи със 
съдействието на училищните библиотекари. Дискусиите се водеха от методиста, отговарящ 
за тези библиотеки. Включиха се представители на РУО – Пловдив и учители от съответните 
училища.

В дискусията участваха общо около 100 ученика. Инициативата се проведе в две основни 
училища с близо 70 деца от втори до седми клас и в Езикова гимназия „Пловдив“, където се 
включиха ученици от осми до дванадесети клас от гимназията, Езикова гимназия „Иван Ва
зов“ и Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“. 

В хода на разговора се изказаха различни мнения и редица интересни предложения за 
извършване на промени в училищните библиотеки и разнообразяване на дейността им, за да 
бъдат попривлекателни за младите хора и да ги посещават с удоволствие и желание. Всички 
участници заявиха желание за просторни и светли помещения, боядисани в свежи, топли цве
тове, с нестандартни и цветни мебели. Библиотеките да са разделени на различни зони, така че 
да има спокойствие и тишина за сериозни занимания, автоматизирани работни места с достъп 
до интернет, но и място за разговори и дискусии, почивка и четене за удоволствие; библиотеч
ният фонд да се обогати с нова, съвременна и разнообразна по съдържание литература и т. н. 
Постъпи и предложение от ОУ „Ал. Константинов“ в училищната библиотека да работи още 
един библиотекар, за да бъде побързо обслужването. 

В двете основни училища директорите също се включиха в дискусията и поздравиха уче
ниците за активното им участие.

Ученическият библиотечен съвет към библиотеката в ЕГ „Пловдив“ предложи да се из
градят библиотечни съвети към всички училищни библиотеки и да се създаде общоградски 
ученически библиотечен съвет, който да популяризира училищните библиотеки и да организи
ра благотворителни инициативи за закупуване на библиотечни ресурси, ремонт и обзавеждане.

Срещите с младежите приключиха с идея през есента да се проведе конкурс за рисунка 
и съчинение на тема „Идеалната училищна библиотека през моите очи“. Той се реализира 
през октомври с участието на 297 ученици от 28 училища. Обобщените резултати от него по
казват, че участниците са предимно от групата на активно четящите. Творбите могат да се 
разделят условно в три тематични области: как четенето и присъствието в библиотеката могат 
да променят човешкия живот; ценността на книгата като знание и последната – зададената в 
конкурса тема – какво трябва да представлява училищната библиотека, която биха посещавали 
с удоволствие. Голямото участие говори само по себе си, че темата е предизвикала интерес 
сред учениците от всички възрасти и показва положително отношение към библиотеката като 
институция и осъзнатата полза от нея.

Дискусия с учители 
Дискусия с учители на тема „Ролята на училищната библиотека за интелектуалното и 

личностно израстване на младите хора. Взаимоотношението учител – библиотека“, проведена 
в Актовата зала на ХГ „Св. св. Кирил и Методий“ с участието на учители, училищни библио
текари, директора на гимназията, гжа Киркова, методиста за училищните библиотеки в НБ 
„Иван Вазов“, Таня Пилева и ст. експерта по Български език и литература в РУО – Пловдив, 
гн Делов. 

Методистът запозна присъстващите с резултатите от анкетното проучване и обобщените 
предложенията на учениците при проведените с тях дискусии. 
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Срещата с учителите беше много ползотворна. Постъпиха предложения за привличане 
на повече ученици като доброволци към библиотеката, да се провеждат съвместни уроци по 
различни предмети в библиотеката, библиотекарят и библиотеката да се включват в общоучи
лищни проекти. Изказа се и мнение, че уроците и инициативите, провеждани в училищната 
библиотека, найчесто са по идея на библиотекаря и др. Дискусията завърши с предложение за 
есента да се насрочи още една подобна среща.

В хода на разговора се изказа мнение, че е необходимо пошироко популяризиране на 
цялостната дейност на училищните библиотеки в общественото пространство. Така се роди 
идеята за създаване на страница във Facebook – „Пловдивски училищни библиотеки“. Целта, 
която си поставихме още със създаването на Facebook страницата беше популяризиране на 
библиотечната дейност в училище, представяне на квалификационните занимания за библио
текарите, различни инициативи, свързани с четенето.

В последствие като последователи на страницата се включиха и ученици, учители, роди
тели и колеги от читалищни библиотеки. Тогава се оформи и реализира идеята за представяне 
на качествена съвременна литература, новоизлизащи заглавия, информация за бележити съ
бития и личности в българската история и литература, наградени книги и автори, интересни 
факти от света на библиотеките и четенето.

По същото време излезе „Национална стратегия за насърчаване и повишаване на гра
мотността: Четенето – ключът за повишаване на грамотността на нацията“ и Община Плов
див трябваше да представи Общински план в изпълнение на тази стратегия. Гл. експерт от 
отдел „Образование“ потърси съдействие от нашата библиотека и така към изграденото вече 
партньорство с РУО – Пловдив се присъедини още едно – отдел „Образование“ към Община 
Пловдив. Създадохме екип за съвместна дейност от трите институции, имащи отношение към 
образованието и възпитанието на децата в града.

Всяка година се осъществяват поне две съвместни инициативи за децата на Пловдив и 
всичко, свързано с тези събития се популяризира във Facebook страницата на пловдивските 
училищни библиотеки.

По времена пандемията свои Facebook страници създадоха училищните библиотеки в 
Хуманитарната гимназия, ЕГ „Иван Вазов“, ЕГ „Пловдив“ и Националната търговска гимна
зия.

При второто затваряне на училищата всички библиотекари получиха служебни имейли 
и право на достъп до облачното пространство на училищата, където изнесоха изцяло работата 
с потребителите си. Създадоха „Виртуална библиотека“, в която публикуваха полезна инфор
мация за различни събития и празници, културен афиш, провеждаха се обучения по инфор
мационна грамотност, организираха се дискусии за празници, автори и книги, исторически 
събития и личности. Представяха се виртуални разходки за изучавани автори, събития и т. н.

Найактивна дейност осъществиха библиотекарите от Хуманитарната гимназия и ЕГ 
„Иван Вазов“, Дона Иванова и Галина Кривчева. „Моят буклист“, „Да отбележим“, „Виртуал
ни изложби“ и „Електронни ресурси“ – това са само малка част от рубриките във виртуалната 
училищна библиотека на Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“. Идеята на биб
лиотекаря Дона Иванова е да създаде своеобразен електронен информационен портал – диги-
тално училищно пространство в отделна класна стая, достъпно за цялата ученическа, пре-
подавателска и административна общност. Целта е по време на обучението от разстояние 
в електронна среда да подпомага, развива и насърчава четенето, търсенето на информация, 
проучването, мисленето, въображението и творчеството като част от образователния 
процес. Като едновременно с това предоставя на младите хора стимулираща среда за лич-
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ностно развитие. По подобен начин се развива и „Библиотеката“ на Галина Кривчева. Макар и 
не толкова мащабно своята дейност реализират в широк диапазон библиотекарите в Национал
ната търговска гимназия, Професионална гимназия по хранителни технологии и техника, като 
фокусират дейността си в пълноценно подпомагане на учебния процес, особено по отношение 
на литературата по специалните предмети в училищата си.

В заключение бих искала да подчертая, че училищните библиотекари от област Пловдив 
използват социалните мрежи и онлайн пространството пълноценно и днес, като допълваща 
функция на цялостната си дейност и удовлетворяване в максимална степен на потребител
ските интереси и търсения, както на учениците, така и на педагогическия и непедагогическия 
екип в училищата.
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Нашата библиотека не е като другите 

По Умберто Еко „Името на розата“ 

Андреана Димитрова 

Народно читалище „Васил Левски – 1928“ – София е основано преди почти 95 го
дини. В дългогодишната си история читалището е преживяло моменти на трудности и предиз
викателства, но се е запазило и до днес като активен и проспериращ културен и социален 
център. Пазейки традициите на предшествениците, днес дейностите се доизграждат, създават 
се нови, които са адекватни на настоящето. Читалището предлага музикални школи по акор
деон, пиано, гайда и други музикални инструменти, танцова школа с фолклорни и модерни 
танци, рисуване, езикова школа, безплатна WIFi мрежа и др. На разположение на читателите 
са компютри с интернет достъп, принтер и скенер. Дейностите на библиотеката се излъчват 
на живо или на запис във Facebook профила1, сайта2, Instagram профила3 и YouTube канала4 на 
читалището.

Читалището разполага с основна библиотека и филиал, в които се съхраняват около 
40 000 тома. Заглавията са от областта на художествената литература, литература за деца от 
български и чуждестранни автори, енциклопедии, книги с добавена реалност, книга театър на 
сенките и др. Книгите с добавена реалност и книгите с 3D очила привличат помладото по
коление. Подбуждат интереса към библиотеката като институция, която е съзвучна с техните 
нагласи в ежедневието. Чрез своите телефони и приложения младата аудитория има възмож
ност да обогати знанията, интересите и предпочитанията си, а ние от своя страна достигаме до 
различни възрастови групи, като предлагаме традиционна и съвременна осведоменост. Чрез 
интерактивните книги наймалките потребители на библиотеката, дори тези, които все още не 
могат да четат, се забавляват и под формата на игра и развлечение натрупват знания, които реа
лизират покъсно в училище. Всеизвестно е, че когато има игрови и незадължителен елемент 
важните и полезни неща се възприемат побързо и подобре. Книгатаигра също е допълни
телно средство за затвърждаване на знанията и оформяне на мирогледа. Този тип литература, 
освен че се ползва на място в библиотеката, е предпочитана за заемане от учители и педагози 
като помощно средство по време на учебния процес. 

Комплектуването и организацията на библиотечния фонд е основна и неизменна задача. 
Целите, които сме си поставили, са свързани с постоянно обогатяване с книжни носители и 
информационни източници и максимално удовлетворение на потребностите на читателите. 
Приоритетна цел е насърчаване на четенето с особен акцент към децата, както и стремеж към 
обхващане на разнообразни възрастови групи и хора с различен социален статус. Работи се в 
посока библиотеката да се възприема като място за култура, образование и развлечение. Да 
пази традициите, но и да е адекватна към съвремието.

1 Facebook: Народно читалище „Васил Левски 1928“ [онлайн]. Достъпно от: https://www.facebook.com/
Vasil.Levski.1928/

2 Народно читалище „Васил Левски 1928“ [онлайн]. Достъпно от: http://www.vasillevski1928.com/
3 Instagram: Vasil Levski 1928 [онлайн]. Достъпно от: https://www.instagram.com/vasillevski1928/?hl=bg
4 YouTube: Читалище Васил Левски 1928 [онлайн]. Достъпно от: https://www.youtube.com/channel/UCQ

N2CqYNXzyq70YczZnO6Q

https://www.facebook.com/Vasil.Levski.1928/
https://www.facebook.com/Vasil.Levski.1928/
http://www.vasillevski1928.com/?fbclid=IwAR2W4NdEDl_HvoUQEIhCeRahUFVs3s_z7ywSc-SCONsvj6uVYbxAz189IV8
https://www.youtube.com/channel/UCQ-N2CqYNXzyq70YczZnO6Q
https://www.youtube.com/channel/UCQ-N2CqYNXzyq70YczZnO6Q
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Стремим се да общуваме с читателите и чрез иновативни методи. Мерките за справяне 
с COVID19 пандемията доведоха до намаляване на посещаемостта, до временно и/или пе
риодично преустановяване на заемането на книги. Причините за това са найразлични и ком
плексни – издадена заповед на МЗ, страх, личностна нагласа у хората, излизане от зоната им 
на комфорт (тук визирам задължителното носене на маска в библиотеката, ограничен престой, 
спазване на дистанция и т.н.). Повечето от дейностите през този период бяха излъчени на живо 
и на запис във Facebook страницата.

Също така основно направление на работата на библиотеката са дейности като беседи и 
литературни четения с читатели на различна възраст, консултиране и презентиране на книги и 
автори. Неколкократно сме осъществявали срещи с писатели като Юлия Спиридонова, Борис
лав Ганчев и др., както с реално присъствие, така и онлайн.

Провеждаме календарни събития, организираме мероприятия в библиотеката, парка, 
учебни и детски заведения, както присъствено, така и чрез социалните мрежи. С това целим 
приобщаване и обогатяване на хората. Традиционно отбелязваме Първа пролет чрез четене на 
стихове за пролетта, написани от Елисавета Багряна, Петя Дубарова, Никола Вапцаров, Дамян 
Дамянов и др. С тематични витрини, рецитали, литерарурни утра и вечери почитаме нашите 
народни будители, творци и революционери. На тези мероприятия присъстват на живо или се 
включват онлайн дългогодишните читатели Виолета Лазарова, Велина Луканова, Надка Мано
ва, Валентин Георгиев, Даниела Георгиева, Калоян Райков, Росен Крумов, Антоанета Пашова, 
Станислава Пашова и др. Понякога има участие на цели семейства от различни поколения. 
Споменавам поименно тези хора, защото са едни от найактивните и благодарение на тях биб
лиотеката е жива, любимо място за деца и възрастни, които привличат други техни близки и 
приятели. Самите те споделят публично в личните си Facebook профили нашите резултати и 
активност. 

В библиотеката се провеждат регулярни срещи на библиотекари от различни видове 
библиотеки с методист. Присъствали са Марияна Галчева – методист в Столична библиотека, 
Невена Луканова – библиотекар в НИМ, Боряна Козарева – директор на Селскостопанската 
библиотека, Галина Христова – библиотекар в 44 СУ „Неофит Бозвели“, Мария Кирова – биб
лиотекар в 166 СУ „Васил Левски“, Марчела Лачева – библиотекар в НЧ „Васил Левски – 
1928“, Рада Костова – библиотекар в НЧ „Възраждане“, Цанка Илиева – библиотекар в 143 
ОУ „Георги Бенковски“, Евелина Златева – библиотекар с над 30 години стаж в читалищната 
библиотека и др. По този начин се обменят опит и знания, обсъждат се казуси, възникнали 
по време на работния процес, например по отношение на непоисканите дарения, на личните 
данни и др.

Библиотеката ежегодно участва в национални кампании като „Походът на книгите“, ко
гато на място запознаваме децата от детските градини с магията на четенето. Отлично сътруд
ничество в тази посока имаме със 177 ДГ „Лютиче“ с директор Калина Кръстева, детските 
педагози Мария Боянова, Веселина Ангелова и др. С участие отликват децата и учителите от 
5 ДГ „Ракета“, 110 ДГ „Слънчева мечта“, 74 ДГ „Ракета“ и др. Удовлетворени сме от постиг
натото в „Маратон на четенето“, в който онлайн четат деца от цяла България и дори 10го
дишната Виктория Тръпчева от Великобритания. Събитието продължава около месец и на ден 
имаме по няколко излъчвания. Конкурсът „Ще ти разкажа приказка“ е част от Календара на 
културните събития на Столична обшина и се организира от дирекция „Култура“. С авторска 
приказка на него се представиха малките ни читатели на възраст 9 – 15 години. Това са Ивона 
Сарова с „Мечтите се сбъдват“, Ема Луканова с „Малката магьосница“, Сияна Георгиева с 
„История Алфи“, Даяна Истатова със „Слонът Лейла и жирафа Джони“, Антоанета Николова 
с „Ако имах вълшебна пръчка“, Екатерина Николова със „Странната приказка“. Читателите са 
активни в заниманията по творческо писане, като резултат от това са спечелени награди, в това 
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число и международна. Ивона Сарова на 12 години спечели първо място със стихотворението 
„Из природата“ в Международен конкурс за детско есе/стихотворение на тема „Природата – 
наш общ дом“, организиран от Дирекция на ПП „Витоша“ и Гражданско сдружение „Плант“ – 
Ниш, Сърбия. Целта на участието е децата да споделят своя опит и знания за опазване на при
родата, да покажат как интерпретират отношението към околната среда и всичко онова, което 
може да съхрани и обогати детската фантазия и творчество.

За да сме адекватни към нуждите на днешната реалност, организирахме за общността 
курс по медийна грамотност в партньорство с bTV Media Group с лектор журналиста Росен 
Цветков. Събитието премина в непосредствен разговор за това как хората да различават фал
шивите новини, какво е това трол в интернет пространството и как да бъде разпознат. Беше 
направена демонстрация за фалшива самоличност и снимки във Facebook, създадени с цел 
парично облагодетелстване. Съвсем реален и нашумял случай със Спас от Кочериново, който 
се представя за пилота Aлександър, извършвайки измама с евтини самолетни билети. На пре
зентацията гостите споделиха свои случаи на попадане на некоректни сайтове и опити да бъдат 
подведени чрез различни приложения. С тази среща целяхме читателите да бъдат насърчавани 
да умеят да отсяват, анализират и използват правилно получаваната информация, да могат да 
правят верни заключения, да използват новите технологии и традиционните методи според 
ситуацията.

Учениците от 12 клас на 44 СУ „Н. Бозвели“ профил Информационни технологии посе
тиха библиотеката заедно със своите преподаватели гжа Мирчева, гжа Пейчева и гжа Ден
кова. Те се запознаха със структурата и организацията на библиотеката, защото имат задача да 
разработят библиотечен софтуер. Нашата библиотека стана медиатор за изготвяне и реализа
ция на проектите на дванадесетокласниците и провокира интерес към саморазвитие, самопоз
нание, творческо и практично мислене.

Работи се за поощряване на четенето сред децата и затова започнахме инициативата 
„Приказки в пет следобед“, която се излъчва на живо във Facebook и YouTube. По този начин 
успяхме да привлечем вниманието на деца и родители, които впоследствие станаха едни от 
найактивните читатели. Тази онлайн поредица цели да насърчи ранното детско четене. Избо
рът на заглавията е направен по желание на читателите. Свои любими приказки четоха Енчо 
Данаилов (Бате Енчо) – актьор, Нина Николова – ст. учител в 49 ОУ, Маргарита Иванова – ди
ректор на 110 ДГ и др. Особено голям е приносът на нашия читалищен секретар Борис Сама
ринов към този проект – организация, логистика, четене и разпространение.

Начинанието ни „Деца четат на деца“ има за цел малките читатели да изявят себе си и 
да привлекат други. Това постигаме чрез създаване на приятна атмосфера. Децата се чувстват 
добре, защото не ги изпитват, няма оценки, нищо не е задължително и по този начин те изра
зяват своята креативност. Разпространява се чрез интернет, като по този начин достигнахме до 
повече потребители. В резултат на това повече деца започнаха да посещават друга наша дей
ност – „Детски час в библиотеката“. Библиотекарят чете на децата избрани от тях или от него 
книги. Малките читатели рисуват любими приказни герои, редят пъзели, играят образователни 
игри от типа „Аз се уча да чета“, „Треска за думи“ и др. Целта на детския час в библиотеката 
е да се създаде положително отношение към четенето и да се даде възможност за творчество. 

Тази година организираме Национален литературен конкурс, обявен в социалните мрежи 
и интернет пространството. Поводът е 300 години от рождението на Паисий Хилендарски, 260 
години от написването на „История славянобългарска“ и 60 години от канонизацията му за 
светец от Българската православна църква. Темата е „История славянобългарска – книга за ми
налото, но с послание към бъдещето“. Няма възрастови ограничения и всеки може да напише 
есе, разказ или стихотворение. По този начин отдаваме почит и преклонение към българския 
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народен будител, който е считан за основоположник на Българското възраждане. Наши чита
тели споделиха, че благодарение на организирането на този конкурс и популяризирането му, 
са научили за тези годишнини. Други изявиха желание да препрочетат „История славянобъл
гарска“, а имаше и такива, които за пръв път проявиха интерес към произведението и неговия 
автор. Вече имаме над 20 участника – деца и възрастни. Спечелилите първо, второ и трето 
място ще бъдат обявени на Facebook страницата на читалището в Деня на народните будители.

Библиотеката спечели няколко проекта по програмата „Българските библиотеки – съвре
менни центрове за четене и информираност“. Така обогатихме фонда с около 2000 нови книги 
в периода 2018 – 2021 г. Заглавията са подбрани според желанието на читателите чрез непри
нуден разговор, анкета лице в лице и разпространена в социалните мрежи. Имаме и спечелен 
съвместен проект с 44 СУ „Неофит Бозвели“ по програмата на МОН „Библиотеките като обра
зователна среда“. Благодарение на него в библиотеката се записаха 50 нови читатели – 10 учи
тели и 40 деца. Популяризираме и презентираме актуални автори и заглавия, като разчитаме 
на социалните мрежи.

Имаме организирани читателски клубове, беседи и литературни четения с читатели на 
различна възраст. Интервюта с учители, известни личности от квартала и други по различни 
поводи, които биват популяризирани чрез интернет. Такава среща осъществихме с доц. Васил 
Загоров, университетски преподавател, учен, доцент по книгознание, библиотекознание, жур
налистика, изследовател на миналото на книгата. 

Разбира се има и трудности, свързани с материалната база и ресурс, техническите сред
ства, качеството на интернет връзката, компютърната грамотност на потребителите, ограни
ченото време на потребителите. Опитваме се да контролираме престоя пред монитор на деца
та, тъй като те стоят твърде дълго пред компютъра, особено по време на онлайн обучението. 
Липсата на жив контакт с библиотекаря и книгите е проблем, който се забелязва особено по 
отношение на ранното детско четене.

Нашата библиотека се стреми да привлича повече читатели, мероприятията да достигнат 
до повече хора и общността да взима активно участие в тях. Затова ние споделяме нашите 
публикации в групи, които са съответстващи на дейностите и целите, които сме си набелязали: 
„Народните читалища – модерност в консерватизма на традициите“, „Народните читалища – 
добрата практика, вписана в списъка на ЮНЕСКО“, „Споделяй какво четеш“ и др.

Комуникацията потребител – библиотека е застъпена в нашите инициативи и добрите 
резултати по отношение на посещаемостта, книгозаемането, гледаемостта в електронна среда, 
са доказателство, че книгите и технологиите вървят ръка за ръка.
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Библиотека, потребители и социални мрежи в малките населени 
места – възможности и предизвикателства 

Богомила Андреева 

Без значение дали човек обитава голям град, или малко населено място, той все 
почесто използва технологиите за лични или служебни цели. Голямото разнообразие от тех
нологични средства, осигуряващи достъп до дигитална среда и електронно съдържание, се 
оказват все помасово срещан феномен. Няма човешка дейност, която днес да не е засегната 
пряко или косвено от компютри или компютризирани процеси. Това ни позволява да говорим 
за нова култура. Култура, в която интелигентната машина, сътворена от човешка ръка, 
вече има друг живот. Тя е в основата на съвременните комуникации и управление.1 В новата 
реалност хората все повече предпочитат да имат достъп до информация и услуги от всякакво 
естество. В отговор на все поголямата дигитализация институциите следва да имат готов
ността да отговорят на социалните потребности, влизайки в различна от традиционната си 
роля. Променяйки своята визия, библиотеката навлиза в нови форми, без да загуби от своето 
съдържание и като се приспособява към потребностите на своите партньори.2 Адаптацията 
към информационнокомуникационните технологии е активен процес, който на места е навля
зъл драстично, а на други тепърва навлиза или ще навлиза в дейността на библиотеките, но 
общата крайна цел от този процес е потребителят да бъде улеснен и удовлетворен.

Предвид кризисните ситуации в национален (и интернационален) мащаб и продължи
телната пандемична обстановка от коронавирусна инфекция, започнала от март 2020 г. и про
дължаваща и до настоящия момент, на учрежденията от културнопросветната сфера им се 
наложи да влязат интензивно в електронна среда, включвайки към работата си нови методи и 
средства. Насочвайки се конкретно към дейността на библиотеките, натрупаният и споделен 
опит показва, че макар да са традиционни институции те успешно работят в бързо променящи
те се условия и внедряват все поусилено дигитализацията в дейността си. За да продължи да 
е успешен този модел на работа, в центъра трябва да е максималното ниво на удовлетвореност 
на читателските интереси и потребности чрез използване на възможностите на виртуалното 
пространство за обръщане на индивидуално внимание и общуване. Тази ниша е полезен ре
сурс, който да се използва от библиотечния персонал, тъй като личното отношение към чита
теля предполага трайното му привличане към живота на библиотеката. 

Тъй като настоящият доклад цели да обърне внимание на връзката „библиотека – потре
бител – социална мрежа“ в малкото населено място, следва да бъдат засегнати основните въп
роси, свързани с този идеен кръг. Необходимо е обаче да се направят някои важни уточнения, 
за да се онагледят предизвикателствата, пред които е изправен библиотечният персонал при 
работа във физическа или в електронна среда. Тези предизвикателства при работа с общности, 
обитаващи селски райони, найобщо могат да бъдат формулирани в няколко основни точки. 

1 Павлов, Пл. Култура 2.0 (DIGITAL). В: Комуникации във виртуална среда. Сборник с научни статии / 
Състав. доц. др Иванка Мавродиева. София, 2010, с. 7 – 19.

2 Иванова, М. Регионалната библиотека като естествен и удобен посредник за създаване на културно 
многообразие и гражданско участие. В: Библиотеки, четене, комуникации: [Доклади от] Седма национална 
научна конференция, Велико Търново, 21 – 22 ноември 2008 г.: Посветена на 100 години от обявяването на Неза
висимостта на България. Велико Търново, 2009, с. 265 – 269.
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На първо място – проблем, който съществува в национален мащаб, е застаряващото на
селение в малките населени места, обезлюдяването на цели райони и демографската криза 
в селските региони – особено в тези от Северозападна България. Резултат от този проблем 
е ограниченият човешки ресурс, с който може да се организира и реализира дейност. Що се 
отнася до състава на общностите, като предизвикателство се отчита работата предимно със 
застаряващо население и малцинствени/маргинализирани/уязвими групи, имащи специфични 
потребности и особености на битуване. При възрастните хора често може се наблюдават огра
ничени физически и/или технологични възможности за участие в библиотечни инициативи. 
Въпреки това те са читателска група с традиции и траен интерес към книгите и четенето, което 
предполага присъствието им като читатели в живота на библиотеката. В последните години се 
забелязва положителната тенденция представителите на третата възраст да имат амбицията и 
желанието да опознаят възможностите на новите технологии. И все пак голяма част от тях не 
познават достатъчно новите технологии и/или трудно се адаптират към тях. Това води до слабо 
взаимодействие с дигиталната среда, ограничено използване на възможностите ѝ, както и по
ниска информираност. 

Недостатъчното познаване на възможностите на социалните платформи и функциите 
им довежда до друг проблем, пред който са изправени служителите в малките библиотеки, а 
именно – работа единствено в познати за аудиторията платформи и съобразно използваните 
от тях функции. В други случаи, когато по свое усмотрение все пак персоналът е решил да ра
боти в електронна мрежа по избор, това би означавало помалко присъствие и поограничено 
използване от страна на потенциалните потребители. Споменатата фактология може да бъде 
обвързана и с уязвимите общности на териториите на селските райони, при които предвид спе
цифичните потребности и принципи, не се предполага масово включване в дейностите на общ
ността. Това е преодолима пречка за работата на библиотеката, защото с подходящите методи 
и средства представители на всички социални и етнически групи могат да бъдат ангажирани в 
реализацията на библиотечната дейност. 

Въпреки гореспоменатите предизвикателства библиотеките в малките населени места 
имат редица възможности и ако персоналът ги използва пълноценно, може да ги превърне в 
трайни резултати, изразени във физическа и дигитална среда. В селските райони територията 
е в пъти помалка в сравнение с градската среда, което предполага и помалки разстояния, а 
оттам – помалка анонимност и повече лични контакти. Това са важни фактори за скъсява
не на физическата и социалната дистанция между библиотеката и читателя, което означава и 
поголяма вероятност за ангажирането му към библиотечна дейност. В малкото населено мяс
то – предвид помалката численост на населението – има поголяма възможност за проучване 
и опознаване на потребностите на общността, а с това се предполага организация и реализа
ция на конкретни предпочитани дейности, към които хората имат интерес. На следващ етап, 
когато вече са установени опознаването и личното общуване, идва и поголямото внимание 
към потребителя. Тъй като в малките населени места обикновено читалището/библиотеката е 
единствен общодостъпен център за дейност и самодейност – библиотечна, културна, просвет
на, социална и т.н. – тази спокойна и нискоконкурентна среда дава на персонала възможност 
за използване на целия човешки и материален потенциал и внедряването на успешен модел на 
работа, от който общността да е удовлетворена.

В свят на масова дигитализация присъствието в публичната електронна среда е естест
вено продължение от съществуването на обществената библиотека. Все почесто профилът в 
мрежата се явява като визитна картичка, която запознава заинтересованите страни с нужната за 
тях информация. За да се адаптира библиотеката в малкото населено място към електронната 
среда, би следвало да се насочи към няколко основни принципа, които ще положат основите на 
дигиталния ѝ облик. Първа и важна стъпка е създаването на общодостъпен профил на библио
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теката в социалната мрежа. Често срещана практика е персоналът, зает с читалищна/библио
течна дейност, да използва личен профил, за да генерира съдържание относно дейността на 
библиотеката, което предполага достигане само до определен контингент от хора и може да е 
в разрез с професионалните принципи. Със създаването на общодостъпен профил се създава 
и публичен имидж, чрез който институцията заявява присъствието си в дигиталното прос
транство, заставайки с името си пред аудиторията. Следващ важен момент е генерирането на 
съдържание, пряко обвързано с дейността на библиотеката или поне със сферата на културата, 
образованието и/или библиотечното дело. Генерирането на различен тип съдържание размива 
основния фокус на институцията. 

Не помалко важен елемент е публикуването на информация относно бъдещи събития и 
инициативи на институцията – това е отворена покана към потенциалните читатели и апел за 
включването им в дейностите. Неслучайно в този тип съобщения е важно да се откроява при
зивът за посещение. Читателите трябва от първия прочит да се почувстват специално поканени 
и да бъдат убедени, че включването им в живота на библиотеката ще е ползотворно за тях. На 
последно, но не по важност място, е неминуемо да се спомене, че използването на профила в 
социална мрежа може успешно да послужи за дигитален архив относно дейността на библио
теката. Хронологично, тематично или идейно може да бъде експонирана активната работа на 
институцията посредством мултимедийно съдържание. 

Социалната мрежа като структура в дигиталното пространство изначално съществува 
като формат за свързване между хората на базата на общи принципи – роднински, приятел
ски, професионални, по интереси и т.н. Затова и една от найважните функции на обществе
ния профил на библиотеката във виртуалното пространство е свързването със съмишленици 
и заинтересовани от дейността ѝ страни. За да се превърне в ефективен инструмент, привли
чащ потребители онлайн, библиотечният персонал трябва да достигне до контингент от хора, 
свързани с дейността на библиотеката. За тази цел първоначална стъпка е свързването/послед
ването/поканата на хора от общността – настоящи жители; хора, обитавали или посещавали 
населеното място; лица с родов корен в селището. Предполага се, че споменатата таргет група 
има създадена емоционална връзка с мястото и с институциите в него (читалище, библиотека, 
училище и т.н.), а това в голяма степен би спомогнало за набирането на потребители онлайн, 
които с интерес биха проследили дейността на библиотеката. Не помалко важно е свързването 
с други заинтересовани лица, които симпатизират на библиотечната институция или заимстват 
идеи от нея.

Друг важен момент в създаването на трайна мрежа от последователи е свързването/
последването/поканата на други културнопросветни институции – библиотеки, читалища, 
училища, държавни учреждения – пред които библиотеката да покаже обществения си облик, 
да е полезна с примера си, а и да е видима на картата на културните дейности в региона или 
страната. Подобни практики обикновено се превръщат в устойчиви междуинституционални 
партньорства, между които се обменят идеи и опит с цел повишаване на предлаганите услуги. 

Не на последно място, важен фактор при трайното привличане на потребители е лична
та комуникация с тях и индивидуалното отношение, което библиотеката да им предложи във 
виртуалното пространство, например чрез отговаряне на съобщения и водене на диалог; пре
доставяне на необходимата информация, свързана с дейността на библиотеката; взимане под 
внимание на идеите, препоръките и коментарите на лицата и т.н. Комуникацията и личното от
ношение са сред доказаните устойчиви механизми, с които потребителите да бъдат привлечени 
реално и виртуално, като именно това е изходна точка при удовлетворяването на читателските 
потребности.
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Пример на библиотека от малко населено място за видимост в социалните 
мрежи 
За да бъде подплатен докладът практически ще бъде споменат примерът на Народно 

читалище „Просвета – 1907“ – с. Бръшляница, обл. Плевен за присъствие във виртуалното 
пространство. Създадената на 6 юни 2017 г. обществено достъпна страница в социалната мре
жа Facebook3 е замислена като дигитален архив на читалището, който да се превърне в свое
образен отчет за дейността през годините. Тъй като става въпрос за културна институция в 
малко населено място (село), страницата е една за библиотечната и за читалищната дейност. 
Постепенно обаче тя започва да изпълнява и нови функции освен да бъде архив – да инфор
мира за бъдещи събития; да заимства идеи от други обществени институции, адаптирайки ги 
спрямо предпочитанията на своите потребители; да показва добрите практики, случващи се в 
читалището; да удовлетворява читателските потребности чрез предоставяне на необходимите 
справки. 

С разрастването на аудиторията и разнородната читателска група, която библиотека
та обслужва, библиотечният персонал преоткри възможностите на социалните мрежи с цел 
удовлетворяване на интересите на потребителите. Особено популярна практика по време на 
пандемичната обстановка стана сканирането на библиотечни документи и получаването им 
в електронна среда, което беше голямо улеснение за всички потребители, но найвече за уче
ници и студенти, нямащи физически достъп до библиотеките. Тъй като селските читалищни 
библиотеки обикновено не разполагат със специализиран софтуер, за тях удобен канал за ко
муникация и обмяна на данни са социалните мрежи или имейл. Така посредством функциите 
на електронното пространство библиотеката успя да функционира по един нов и нетрадицио
нен за нея начин. Други успешно действащи услуги, които могат да бъдат предоставени чрез 
чатовете в социалната мрежа Facebook или чрез имейл, са запитване за конкретни библиотечни 
материали и резервацията им, както и различни видове библиографски и фактографски справ
ки онлайн. Адаптирайки се към новите методи на работа с различните възможности на диги
талното пространство крайната цел е една – удовлетворяването на читателските потребности 
да е максимално ефективно. 

Освен споменатите функции, страницата на читалището в социалната мрежа нагледно 
показва различни библиотечни инициативи, организирани и реализирани с цел повишаване на 
интереса към книгите и четенето. Поради споменатата неведнъж пандемична обстановка ня
кои събития претърпяха трансформации във форма̀та си и от физическата среда се пренесоха 
във виртуална, което не видоизмени същността им, нито пък понижи качеството им. Приме
ри за такива инициативи са организираните от Регионалното управление по образованието в 
Плевен „Приказки без край“ (април 2021 г.) и „Областна седмица на четенето“ (декември 2021 
г.). Читалището участва като партньор на местната детска градина и училище чрез виртуални 
дейности към споменатите инициативи – четене на приказки онлайн и виртуална обиколка 
на библиотеката с цел представяне на структурата и функциите ѝ. Читатели на библиотеката 
участват онлайн и в Маратона на четенето, който се провежда през април по повод Междуна
родния ден на детската книга и Световния ден на книгата и авторското право. 

Примери за библиотечни инициативи, реализирани във физическа среда, но отразени 
във виртуална, са различните литературни четения (колективни четения под наслов „Любов 
и вино, вино и любов“, третомартенски четения „Свободна България“, четения на краеведски 
сборници, издадени от потребители на библиотеката); чествания на годишнини на поети и 
писатели (155 години от рождението на Пенчо Славейков, 170 години от рождението на Иван 

3 Facebook: Читалище „Просвета 1907“ с. Бръшляница [онлайн]. Достъпно от: https://www.facebook.com/
histori.brashlyanitsa/

https://www.facebook.com/histori.brashlyanitsa/
https://www.facebook.com/histori.brashlyanitsa/
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Вазов, 23 години памет за Дамян Дамянов); отбелязване на важни за културата и просветата 
празници (образователна програма за националния празник, честване на деня на Априлското 
въстание, рецитал по повод 24 май); участия в инициативи, насърчаващи полезни знания и 
умения (Национална кампания „Походът на книгите“ и областна инициатива „Приказки без 
край“); публична информация за спечелени проекти („Българските библиотеки – съвремен
ни центрове за четене и информираност“ и „Акция Книгодарител“); сътрудничество с други 
институции с цел създаване на устойчиви партньорства и обмен на добри практики (детската 
градина и училището в селото). Всичко това, онагледено пред аудиторията, ангажирана с дей
ността на библиотеката, а и пред други заинтересовани страни, съгражда един нов обществен 
образ на институцията в новия виртуален свят, в който потребителите са многобройни, актив
ни и навременно информирани. Така те имат възможност, където и да се намират по света, да 
следят всичко актуално, което ги интересува, да заимстват опит, да дават идеи, да изразяват 
мнения и оценки и т.н.

Какво е важно да вижда аудиторията в социалните мрежи? 
За ефективното поддържане на профила на библиотеката в социалната мрежа има ня

колко основни принципа, които спомагат за визуализацията и подходящото представяне на 
съдържанието: активност, тематичност, хронологичност, нагледност, прозрачност, коректност 
и разбираемост на информацията, добър пример:

1. Активността във физическа среда е сред найважните фактори за поддържането на 
обществен профил в мрежата, защото без реално осъществена дейност страницата 
остава статичен образ в дигиталното пространството. 

2. Тематичността е друг важен елемент, свързан с два аспекта: да се публикува съдържа
ние, пряко свързано със сферата на дейност и вътрешната организация на профила да 
е тематична по отношение на различните дейности. Особено когато става дума за биб
лиотека от малко населено място, която обикновено е част от читалищна институция, 
се налага групиране поне в два тематични блока – читалищна и библиотечна дейност. 

3. Не помалко важна е хронологичността на публикуваното съдържание, според която 
потребителите да се ориентират за минали, настоящи и бъдещи събития. Ориентира
нето в дигиталната среда трябва да е лесно за потребителите, за да намират найбързо 
това, от което се нуждаят като информация. Класическият хронологичен принцип на 
подредба в случая е полезен.

4. Нагледността е важна в дигиталното съдържание, което в много голяма степен е мул
тимедийно и наситено с всякакъв вид образност (графики, изображения, видеа и др). 
Мултимедийните продукти създават подобра визуална представа и подплатяват даден 
текст с образ, което повишава и интереса към конкретното съдържание. Много пове
роятно е потребителят в онлайн пространството да спре вниманието си върху публи
кация, съдържаща визуални елементи, отколкото на такава единствено с текстово съ
държание. Нещо повече – при включване на изображения и видеа в социалната мрежа 
обществената библиотека много поточно и ясно затвърждава посланията, които иска 
да предаде на потребителя, а и доказва дейността си.

5. Съдържанието на предлаганата информация има ключово значение за образа на биб
лиотеката в дигитална среда, тъй като обществените институции трябва да са еталон 
за начина, по който се представя информация – коректна откъм съдържание, разбирае
ма като начин на поднасяне, прецизна откъм начин на изразяване и безпристрастна по 
отношение на предаване. 

6. Добрият пример, който библиотеките дават реално и виртуално, е сред принципите, 
които трябва да са водещи в работата на обществените институции. Генерирането на 
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полезни практики и инициативи с висока социална значимост би довело до трансфор
мация във възгледите и разбиранията на околните, които имат пряк или косвен досег 
до дадената институция. Това би спомогнало светът да стане подобро място за всич
ки. 

В настоящия доклад беше представено виждането за внедряване на социалните мрежи в 
библиотеките от малките населени места. Беше направен опит за обобщение на основни прин
ципи при функционирането на обществен профил в мрежата, за ефективното му поддържане, 
за доброто му позициониране пред потребителите. В доклада беше показан и примера на едно 
читалище от селски район, което чрез възможностите на новите технологии успява да поддър
жа контакт и да разширява мрежата си от потребители. Докладът имаше за цел да онагледи 
важността от присъствието на социални мрежи в работата на традиционни институции като 
библиотеките, за да покаже основните предимства от използването им – бърз и лесен достъп, 
широкообхватност, навременна информираност, множество функции на дигиталната среда и 
др.



127 

Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ и медиите – 
партньори в информационното общуване 

Марин Иванов 

Медиите оказват огромно влияние в историческото и културно развитие на човека. 
В зората на човешката цивилизация, информацията е разпространявана по различни начини и 
способи. Появата на вестника през XVII век, радиото в края на ХIХ век и телевизията през ХХ 
век способстват за изключително бързото разпространение на информативен обмен. Настъ
пилият ХХI век с помощта на изкуствения интелект в лицето на интернет ускори неимоверно 
много разпространението на информация. Вече не с часове, а за някакви си минути дадено 
събитие става известно с помощта на Facebook, Instagram, Twitter. Логично беше и библиоте
ките да се включат в тези начини за съвременно общуване с цел привличане на общественото 
внимание към тяхната дейност. 

Идеята на този доклад е показването на събития, случили се в Регионална библиотека 
„Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик, отразени и популяризирани в медийното пространство, 
като по този начин те не остават само в границите на културната институция, но попадат в 
информационния поток. Стават достъпни за всеки, който би бил любопитен да се запознае с 
нашата дейност сега и през годините. Много е важно да се рекламира случващото се в библио
теката. За това спомагат контактите ни с медиите.

Регионалната библиотека в Пазарджик в дейността си поддържа много добри контакти с 
местните и национални медии в областта, като ежедневно проявите на библиотеката се отра
зяват в тях. Те са и наши партньори по проекти с Министерство на културата, Агенция за хора 
с увреждания и др. На година над 200 публикации за културната институция се поместват в 
средствата за масова информация.

Телевизионният канал на Пазарджик Теле Медиа1 работи с доказани информационни 
агенции и отразява всичко поинтересно, случващо се в област Пазарджик. Разполага със спе
циално разработена платформа Mediabox, даваща възможност на зрителите да споделят свои 
истории, мнения и събития, касаещи бита на Пазарджик. 

Pa Media2 e първото интернет информационно издание за област Пазарджик, създадено 
на 1 ноември 2002 г. Съдържанието на сайта е организирано в новинарска част с информация 
за актуални събития от региона и справочна част. Сайтът е и интернет портал с препратки към 
официалните сайтове на държавните и общинските институции в региона. В отделни рубрики 
се публикуват информационни и коментарни материали на читатели.

Вестник „Знаме“3 е доайен в отразяването на политическия и културен живот в региона. 
Той е медията с найдълга история в Пазарджишка област. През годините е извоювал правото 
да е еталон за доверие при разпространение на политически, културни и обществени новини, 
засягащи пазарджиклии. 

Лятната читалня в парк „Остров“ към регионалната библиотека се радва на интерес сред 
гражданите. За нейната популярност сред посетителите на парка допринася и фактът, че преди 
старта на всяка кампания подаваме информация на нашите медийни партньори за работното 

1 Телемедия: Виж и сподели [онлайн]. Достъпно от: https://telemedia.bg/
2 PAmedia: Новините от Пазарджик и региона [онлайн]. Достъпно от: https://pamedia.net/
3 Знаме: Новините за Пазарджик и областта [онлайн]. Достъпно от: https://zname.info/
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ѝ време през седмицата. Освен това те отразяват редовно събитията, случващи се в Лятната 
читалня. 

На 26 юни 2021 г. знаменитата футболна легенда от недалечното минало Георги Велинов 
гостува в РБ „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик по покана на фенклуб „Red Lions“ – Пазар
джик, както и на учителя по история от СУ „Георги Брегов“ – Пазарджик Илия Михайлов. Тук 
той представи част от своя живот и книгата на Ники Александров „Джони Велинов – моята 
история“. Събитието беше отразено от Теле Медиа и вестник „Знаме“. Запис на срещата е пуб
ликуван в YouTube4 и се радва на голяма популярност. 

Pa Media отрази на 22 януари 2020 г. посещението в регионалната библиотека на олимпий
ския бронзов медалист от Олимпийските игри през 2004 г. в Атина Георги Георгиев. Гн Георги
ев, който е директор на Спортното училище в града и общински съветник, прие поканата на Чи
талня „Хуманитарни науки“ да проведе срещаразговор с ученици от града и читатели. Срещата 
се превърна в оживен и интересен разговор за постиженията му в спорта и в живота. Събитието 
беше публикувано на страниците на pzinfo.com, Марица, pzdnes.com, както и на сайта на Спорт
ното училище в Пазарджик. Това е още един пример за медийно сътрудничество. 

Pa1media.bg и pamedia.net отразиха на страниците си на 1 юни тази година отбелязване
то на Деня на детето с празнично тържество под надслов „Ние вече сме грамотни!“ с ученици 
от 1и клас от НУ „Васил Друмев“ – Пазарджик в Детския отдел. Те получиха своите свиде
телства за завършен първи клас и официално класът им получи своето име лично от кмета на 
Община Пазарджик Тодор Попов. Събитието беше уважено и от директорите на училището 
гжа Илияна Чалъкова и на Регионална библиотека „ Н. Фурнаджиев“ гн Лъчезар Риков, от 
родители, учители, приятели на библиотеката.

Във връзка с това, че Пазарджик беше избран за град на спорта през 2020 г., постиже
нията на олимпийските медалисти от Пазарджик бяха събрани в ново издание на регионалната 
библиотека – „Биобиблиография. Олимпийските медалисти на Пазарджик“, представено на 18 
май 2022 г. на официална среща в Спортната зала „Васил Левски“. Събитието беше уважено от 
състезатели от спортни клубове в града и кмета на Община Пазарджик Тодор Попов, телевизия 
Теле Медиа, вестник „Марица“. В книгата е събрана информация за 10те спортисти, носители 
на олимпийски отличия: Йордан Биков, Георги Мърков, Атанас Шопов, Гинка Гюрова, Лиляна 
Васева, Борислав Гидиков, Николай Пешалов, Серафим Тодоров, както и Георги Георгиев и 
Ренета Камберова, които присъстваха на срещатапредставяне. 

В рамките на Маратона на четенето на 21 април 2022 г. в отдел „Изкуство“ се проведе ра
ботилница за изработване на еко бижута от пластмасови шишета и сламки. Четвъртокласници 
от ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ с ръководител гжа Ивана Павлова с интерес изработиха грив
ни, обеци и гердани, които занесоха вкъщи за спомен от творческото им занятие. Събитието 
беше отразено на Facebook страницата ни.5 

Найпродаваният български автор в Amazon.com Илиян Кузманов представи своята кни
га „Ако срещнеш Буда, убий го“ в Заемната на РБ „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик.

Заглавията на новите книги се публикуват в регионалния седмичен вестник „Знаме“ за 
пошироко информиране на читателите. Ежегодно се извършва абониране на вестници и спи

4 YouTube: Среща с Джони Велинов в Пазарджик (26.06.21 г.) [онлайн]. Достъпно от: https://www.youtube.
com/watch?v=ZO_wkyhyOw

5 Facebook: Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик: Четвъртокласници изработиха 
еко бижута в отдел „Изкуство“ [онлайн]. Достъпно от: https://www.facebook.com/Library.Pazardzhik/posts/pfbid0N
SdHTV2CagQBW8dqDePQmFXvPtYCK3b8k7aosyNT66UBuGybBKjV8rRbfbmFNJeel

https://www.youtube.com/watch?v=ZO_wkyhyO-w
https://www.youtube.com/watch?v=ZO_wkyhyO-w
https://www.facebook.com/Library.Pazardzhik/posts/pfbid0NSdHTV2CagQBW8dqDePQmFXvPtYCK3b8k7aosyNT66UBuGybBKjV8rRbfbmFNJeel
https://www.facebook.com/Library.Pazardzhik/posts/pfbid0NSdHTV2CagQBW8dqDePQmFXvPtYCK3b8k7aosyNT66UBuGybBKjV8rRbfbmFNJeel
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сания от региона, Пазарджик и света. По този начин потребителите на културната институция 
редовно се запознават с актуалните новини. 

Библиотечните специалисти в Пазарджик вече ще могат да съдействат на гражданите да 
не се подвеждат по дезинформация. Институтът „Големи данни в полза на интелигентно обще
ство“ (GATE) проведе двудневно обучение (12 – 13 май 2022 г.) по медийна и информационна 
грамотност в РБ „Никола Фурнаджиев“ под ръководството на доц. Милена Добрева, която 
подчерта, че обучителният курс е със силно засегнат практически елемент. Библиотекарите 
придобиха знания как да отличават и пресяват истинските от фалшивите новини.6 

Кръгла маса „Инвестиции в библиотеката – път към устойчиво развитие“ се проведе в 
РБ „Н. Фурнаджиев“, като в нея участваха проф. д.ф.н. Иванка Янкова, доц. др Юлия Савова, 
доц. др Евгения Русинова и други експерти от УниБИТ, както и директорът на библиотеката 
гн Лъчезар Риков. За добавената стойност на библиотеките и видимостта на тяхната дейност в 
доклада си говори доц. др Юлия Савова, която беше и модератор на събитието. Нейната колега 
доц. др Евгения Русинова участва с доклад на тема „Ключови проблеми при библиотечните 
инвестиции“. Лъчезар Риков представи презентация на тема „Защо да инвестираме в библио
теките“. За инвестиции в политики за екологична устойчивост на библиотеки на форума го
вори др инж. Искра Цветанска, а библиотечният специалист от библиотеката при Народно 
читалище „Развитие – 1873“ – Пещера Цветана Йовчева разказа за дейностите и иновациите в 
тяхната библиотека. Присъстваха библиотечни специалисти от РБ „Н. Фурнаджиев“ и от чита
лищни библиотеки в региона.7

Ясно е, че няма как да бъдат вмъкнати всичките прояви, случили се в библиотеката и 
отразени в медийното и информационно пространство. Но дори и тези от тях, които бяха пока
зани, са прекрасен пример за работата, свършена от екипа на регионалната библиотека. 

6 Facebook: Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик: Библиотечни специалисти 
се обучаваха как да различават дезинформацията [онлайн]. Достъпно от: https://www.facebook.com/Library.
Pazardzhik/posts/pfbid02nFhNNS959h3gAx4EKRYzudjAky68uaTR1egzTqoFVQeP1Dt32X3y28YiPmYosM6Dl

7 Facebook: Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик: Кръгла маса „Инвестиции в 
библиотеката – път към устойчиво развитие“ се проведе в РБ „Н. Фурнаджиев“ [онлайн]. Достъпно от: https://
www.facebook.com/Library.Pazardzhik/posts/pfbid025VTF2Gy3YzYQpFZPTYKCU7u41DzdVbspiibJ3NCgDQ1aUp
6yijehMWToVng9yQMZl

https://www.facebook.com/Library.Pazardzhik/posts/pfbid02nFhNNS959h3gAx4EKRYzudjAky68uaTR1egzTqoFVQeP1Dt32X3y28YiPmYosM6Dl
https://www.facebook.com/Library.Pazardzhik/posts/pfbid02nFhNNS959h3gAx4EKRYzudjAky68uaTR1egzTqoFVQeP1Dt32X3y28YiPmYosM6Dl
https://www.facebook.com/Library.Pazardzhik/posts/pfbid025VTF2Gy3YzYQpFZPTYKCU7u41DzdVbspiibJ3NCgDQ1aUp6yijehMWToVng9yQMZl
https://www.facebook.com/Library.Pazardzhik/posts/pfbid025VTF2Gy3YzYQpFZPTYKCU7u41DzdVbspiibJ3NCgDQ1aUp6yijehMWToVng9yQMZl
https://www.facebook.com/Library.Pazardzhik/posts/pfbid025VTF2Gy3YzYQpFZPTYKCU7u41DzdVbspiibJ3NCgDQ1aUp6yijehMWToVng9yQMZl
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Богата съкровищница на ломските книголюбци и списователи 

Из библиотечния фонд на НЧ „Постоянство – 1856“ – Лом 

Юлий Йорданов 

В края на четиридесетте години на деветнадесетия век гласът на Паисий от да
лечен Атон достига и събужда от летаргията и позаспалия крайдунавски град Лом. През 1848 
г. тук е открито класно училище и за негов редовен даскал е поканен врачанинът Кръстьо 
Стоянов Пишурка. За този голям родолюбец ломският историк и литературовед Цветан Мин
ков отбелязва: ...ревностен поддържник на просветата, той пише, за да буди интерес към 
книгата...

Пишурка става не само първият светски учител в града, но и първият автор на книги, 
първият преводач и поет. Но ако има нещо, за което ломчани трябва да му се преклонят бла
годарствено, то е за това, че в една от класните стаи на новосъграденото училище, младият 
учител подрежда своите учебници, книги, вестници и списания на различни езици, а на вра
тата окачва табелка „ЧИТАЛИЩЕ“. Тук започва всеки ден да се събира мало и голямо. Това е 
началото и на Ломската читалищна библиотека. Библиотечната дейност се активизира след ос
новаването на Ломското гражданско дружество „Развитие“ през 1848 г. и особено след 1909 г., 
когато читалището се премества в новата си сграда. Ту преводач, ту автор, даскалът е оставил 
ред свои оригинални и преводни съчинения. Неговата плодовитост е изумителна за времето си.

Виждайки плодовете на своето дело в училището, Пишурка още повече разпалва собст
вените и на близките си сподвижници заложби. Както отбелява Петър Апостолов, даскалът 
започва да пише и печата стихове, болшинството от които са декламирани от негови ученици. 
В стиховете на Пишурка преобладават сладостносантиментални сюжети. Стихотворението 
му „Песен за Ломското новосъставлено училище и изпитанието му“ срещаме в пожълтелите 
страници на „Цариградски вестник“ от 1849 и 1850 г., както и поредица от стихове на Пишур
ка, които говорят за неговата литературна дейност. Разбира се, някои от тях носят белега на 
нравоучението, на така наречената „даскалска поезия“.

Още в зародиша си читалището се превръща в трибуна на патриотично настроената ин
телигенция, водена от Кръстьо Пишурка. Своята съпричастност към тези идеи тогава демон
стрират Никола Първанов, Петър Берковски, Димитър Маринов, Еремия Българов, Димитър 
Ангелов и др.

Годината е 1856, когато се ражда у нас този социален феномен. За него изследователят 
Никола Кондарев пише: ...Първото читалище е основано в Свищов през януарий 1856 година. 
По-късно, същата година се основаха в Лом и Шумен, обаче преди тяхното основаване има 
неколко културни прояви, наподобяващи на читалищата. От тях забележителни са: 1. Обща 
стая в Трявна, която е служила за читална и запазване на книги, и 2. Читалната на Пишур-
ката в Лом. Последната носеше името „читалище“, но въпросът не е само до съдържанието 
на читалището, а до задачите, които си поставя и принципите, върху които лежи. Двете 
културни прояви служат за запазване на книги, за читална...

В това отношение „читалната“ на Ломското читалище изпълни и днес изпълнява своята 
основна задача. Това потвърждава и историкът на българските читалища Стоян Чилингиров. 
Според ломския летописец Димитър Маринов, през есента на 1848 г. Пишурка става и първият 
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дарител, при това казано на съвременен български език, защото цялата му дейност като чита
лищен деец е била на обществени начала. Разбира се на културнопросветителското поприще 
той не остава сам в средата. Намират се десетки негови сподвижнициспомоществователи. 

През цялата 1856 г. Ломското читалище развивало трескава дейност – всяка вечер се 
пълнело от жадната за повече знания родолюбива младеж, която тук слушала сказки и чела 
вестници, списания и книги. С чувство на високо съзнание и национално достойнство те нау
чавали как дунам по всички газети ся четеше с похвала нашето единодушие и пестене за 
заведението на учебното ни заведение (читалището)... и от разни места почнали бяха от 
родолюбците да ставят стицания и дарове не само с книги, но и с други такива, които раз-
будуват нашето заспало чувство към нашта народност и просвещение... В една от дописките 
на „Цариградски вестник“ от октомври 1856 г. четем, че скорозаведеното ни читалище само 
с 200-те книги, които му посвяти наскоро сръбското правителство ся обогати и украшава...

Читалната е пълна с книги разни по полиците, наредени на масите стоели вестници и 
брошури – болгарски, сребски, гръцки и всяг от гражданите можел свободно и благочинно да 
отиват тамо да прочете и научи нещо полезно за себе си и общото добро.

Увеличаващият се фонд на читалната изправя пред трудности Пишурка и неговите кни
голюбци. Стаята е вече малка и тясна да изпълнява своето предназначение. Найблизките него
ви сътрудници – бившите му ученици Никола Първанов, Димитър Маринов, Илия Щърбанов, 
Коста Стаменов и други – му помагат при намирането на подходяща къща и при прехвърлянето 
на книжнината в нея. Поставена в още поудобно помещение, библиотеката започнала да раз
вива пооживена дейност. Броят на дарителите се увеличава, а с това и нейният книжен фонд. 
Фактът, че дарителите били не само частни лица, но и сдружения, фирми, та дори и чужди 
консулства и институти, говори за нарасналата популярност на Ломската библиотека. В пого
лямата си част дарителите са били ломчани или живели в града книголюбци.

 И, за да събуди още повече интереса към това ново огнище на българщината, наред с 
книгите и вестниците, решава да постави театро. Пишурка превежда идиличната поема на 
Мармонтел „Аделаида – алпийската пастирка“. Белградското просветно попечителство доста
вя в читалището 18 тома различни книги. Даскалът побългарява „Многострадална Геновева“, 
„Момина китка“ и „Изпаднал търговец“.

В стихосбирката „Куткудячка – морални стихове и приказки“ се забелязва изключително 
оригиналният стил на автора. Тя се състои от 27 стихотворения и 12 прозаични миниатюри. 
Отличителната им черта е хуморът, чрез който авторът подлага на безпощадна критика всичко, 
което потапя народния дух в тъмнина.

Главното изразно средство в личните творби на Кръстьо Пишурка и в преведените (по
българени) е диалогът. И това е напълно обяснимо защото ги е предназначил за сценичната 
реализация на театрото. Много от чуждите (предимно на понеизвестни автори) творби той 
пригажда към българските условия на живот.

„Книга за секого“ – така Пишурка е записал под заглавието на побългарената от него 
„Момина китка“. А в предговора си към книгата, писан в Лом на Петров ден 1870 г., отбелязва: 
От съдържанието на „Момина китка“ читателите ще видят, че тя е от поучливите рома-
ни, а такава беше и целта ни.

Може би единствената драма със силен социален заряд, останала ни от перото на Пи
шурка, е „Изпаднал търговец“. В нея се преплитат някои сложни за онова време събития. На 
фона на личната трагедия ярко се открояват зараждащите се сблъсъци в едно ново общество, 
възникващи в българските земи, покорени от османлиите. Впрочем, в тази побългарена „позо
рищна игра“ Пишурка влага чисто нашенски мотиви, които наблюдава сред ломския еснафлък.
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Грижите на Кръстьо Пишурка за просвещението на българина виждаме и в съставения 
„Буквар за изучавание на българский язик на децата“. В шестнайсетте странички на тази книж
ка, издадена през 1871 г. във Виена, заедно с буквите Пишурка дава слогове от гласни и по
лугласни букви, двоесложни думи, образува изречения и всичко необходимо за улеснение на 
децата.

Родолюбивото издателско дело на даскал Пишурка се подема и от неговите следовници 
в Лом. Найголямо поле за изява то намира в годините след освобождението от османско иго. 
През 1879 г. Търновската конституция провъзгласява свободата на словото и печата. Премах
нати са цензурните ограничения, което благоприятства развитието на книгопечатането. Много 
от българските печатници в чужбина са пренесени в Княжество България и Източна Румелия.

В първите няколко десетилетия книгоиздаването се развива главно в провинцията. Много 
книжари откриват печатници, а след това започват и издаването на местни вестници, списания 
и книги. В своята нова история ломският край ще остане със своите над 70 заглавия на изда
ния. Своеобразен връх в тази дейност е десетилетието 1921 – 1930, в което излизат средно по 
шест нови заглавия на година.

В крайдунавския град местните вестници и списания са рожба на печатниците „Цо
нов – Божилов – Лилов“, „Меркур“, „Изгрев“, „Обнова“, „Алфа“, „А. Н. Димитров – Тодоров“, 
„Зора“ и други. Цялостният политически, стопански и културен живот на региона рефлектира 
в местните издания. Всяко разцепление или консолидиране на политическите сили намира от
звук в тукашния печат. Наред с политически ангажираните „Демократ“, „Сговор“ и крайните 
„Фашистки зов“, „Обнова“ и други, в тази пъстра вестникарска палитра достойно място зае
мат и литературният „Яр“, списанията „Земя и хора“, „Маскарад“, „Ехо“, „Основно училище“, 
„Ученическа мисъл“, хумористичните вестници „Накриви калпак, засучи мустак“, „Бич“, ре
лигиозните „Християнско знаме“, „Светилник“ и др. Поради финансови или политически при
чини някои от изданията се появяват епизодично, а други излизат попродължително време.

След 9 септември 1944 г. със Закона за национализация на частните предприятия (24 
декември 1947 г.) и Наредбата за ликвидиране на частните издателства (12 юли 1948 г.) книго
издаването става монопол на държавата, кооперативните сдружения и обществените органи
зации.

Обособява се вестник „Народна трибуна“, като орган на градския комитет на БКП, изпъл
нителния комитет на Градския общински народен съвет и градския комитет на Отечествения 
фронт. В първите години след посочената дата се издават и много на брой единични листове, 
посветени на кръгли годишнини и известни личности, културни институти и исторически дати.

От насъбраните от онова време книги днес са оцелели много малко и поради това пред-
ставляват особена ценност. Именно те изграждат старопечатния фонд на библиотека-
та – пояснява Цветанка Кнезовска, единствената магистърбиблиотекар в Ломската община, 
която отскоро е главен библиотекар. Днес тя притежава 165 редки старопечатни книги в 216 
екземпляра, от които 11 периодични издания. По-голямата част от тези книги са написани 
или преведени от Кръстьо Пишурка. Сред тях най-много екземпляри са от „Момина китка“, 
„Изпаднал търговец“ и „Рахилин плач“.

Фондът е богат в жанрово отношение. Притежание са книги от всички области на зна
нието. Найголям е делът на учебнопедагогическата книжнина – 167 заглавия, художестве
ната – 64 и научната – 72. Богословскобогослужебната литература, която преди повече от 
век е заемала водещо място, сега наброява 26 екземпляра. Не е малък и броят на книгите с 
енциклопедичен и нравственовъзпитателен характер. От научната литература преобладават 
историческите заглавия, следвани от тези в литературознанието, математиката и географията. 
Народното творчество и музикалната литература обогатяват сбирката. 
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Съдейки по амортизацията на книгите, може да се направи заключение, че наймного е 
използвана учебнопедагогическата и черковната литература. Повечето от книгите са на бъл
гарски и черковнославянски език. Приблизително 90 на сто от тях са печатани в чужбина, а 
само 10 на сто – у нас. Наймного книги са издадени във Виена – близо половината, в Цари
град, Букурещ, Белград и Русе. Няколко са книгите от печатници в Браила, Нови Сад, Москва, 
две – в Одеса и Петербург, а по една в Париж, Прага, Пеща и Земун. 

Найстарото издание във фонда е „Български книжици“ от Васил Априлов, издадено през 
1841 г. в Одеса. Рядко срещана ценност е книгата „Манифест на Александър II за обявяване 
войната с Турция“, излязла от печат през 1877 г. и един атлас на руски език. 

Интерес за изследователите представляват изданията, които може да се класифицират в 
няколко раздела.

Периодичен печат
„Нов живот“ – политикокнижовен вестник. Редактор Христо Иванчов. Излизал от 1 юли 

1891 г. два пъти седмично. 
„Демократически лист“ – редактор Коста Арсениев. Младият и талантлив общественик 

от юни 1894 г. започва да редактира първия опозиционен на новия режим вестник. Само след 
няколко броя той е спрян, защото подкрепя течението на Петко Каравелов в Либералната пар
тия.

„Наука и здраве“ – популярномедицински, хигиенически и научен вестник. Излиза на 
първо и петнадесето число всеки месец. Редакторът др Георги Иванов (Балсамов) го издава в 
ломската печатница „Цонов – Божинов – Лилов“. 1 – 13 брой, 1 септември 1894 – 1 февруари 
1895 г.

„Демократ“ – политически вестник, излизал всяка събота. Отговорник – К. Куртев. Изда
ван е в Дунавското печатарско дружество в Лом. Вестникът е против правителството на Народ
ната (народняшката) партия на др Константин Стоилов и подкрепя Демократическата партия 
на Петко Каравелов. 1 – 12 брой, 6 януари – 24 март 1895 г.

„Основно училище“ – месечно педагогическо списание за училищна практика и педа
гогическа литература. Редактор и издател е Тодор П. Митев. Отпечатва се в печатница „Цо
нов – Божинов – Лилов“. Списанието подпомага в непосредствената им практическа дейност 
учителите. Съдържа статии по методика на обучението, образцови уроци, критика и библио
графия, училищна хроника. Сред сътрудниците му са и писателите Тодор Г. Влайков и Ив. 
Пеев – Плачков. През третата година на списанието редактор е и Иван Григориев. 1 – 54 брой, 
януари 1894 – януари 1898 г.

„Детска илюстрована и театрална библиотека“ – месечно списание за момичета и момче
та от 7 до 16 години. Уреждат го А. Попов и К. Иванов. Печатница „С. Цонов – Лилов“. 1 брой, 
1 януари 1897 г. 

„Ученическа беседа“ – научнолитературно списание за ученици и младежи от двата 
пола. Излиза в края на всеки месец без ваканционните юли и август. Редактор А. Лозанов. Пе
чатница на А. Н. Димитров. Съдържа разкази на редактора, стихове превод от мадам дьо Стал, 
материали с поучителен характер и разни съобщения. 1 септември 1897 – 1898 г.

„Селска сбирка“ – месечно селско списание за всекиго, специално за общинските кме
тове, съветници, писари и кандидати за такива. През юли и август не излиза. Редактор е Ив. Т. 
Мънцанкьов, а отговорник – К. Велев. Издание и печат на А. Н. Димитров. Списанието трети
ра предимно финансовосчетоводни въпроси. Задачата му е да бъде истински другар-съветник 
на управниците в селата, а така също и да подготви хора, които достойно да заемат било 
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кметски, било писарски длъжности, било съветнически. Помества статии по счетоводство, 
по съдебни, финансови и други въпроси, художествена литература, новини, книгопис и други. 
Януари – октомври 1899 г.

„Демократически лист“ – вестник за политика, книжовност, търговия и индустрия. Изли
за всяка седмица. Редактор е Манчо П. Манчов. Печатница „Димитров – Тодоров“. 7 октомври 
1901 – 1902 г.

„Свобода“ – седмичен лист за беседи върху обществената мисъл. Излиза всяка седмица. 
Редактор е Ал. Лозанов. Печатница „С. Цонов – Лилов“. 18 януари 1902 – 14 ноември 1903 г.

„Шарен свят“ – малък лист за големи работи. Излиза в неделя. Редактор Александър Ло
занов. Печатница „С. Цонов – Лилов“. Лист за хумор. Великден – 5 юли 1902 г. 

„Живот“ – седмичен вестник, излизал всяка събота. Отговорен редактор Д. Цанков. Зая
вява, че няма да се прокарват никакви партийни интереси и че вестникът не е партиен орган, 
а орган на ломските интереси. Покъсно при съставяне на правителството Рачо Петров – Д. 
Петков застава определено на позициите на Народнолибералната (Стамболовисткатa) партия. 
25 май 1902 – 3 април 1904 г.

„Известник“ – независим вестник за информация и съдебни обявления, излизащ всяка 
седмица. Редактор Юрдан Кирчев. Печатница „П. Лозанов“. 25 декември 1902 – 15 март 1903 г.

„Хвърчащ лист“ – орган на окръжното бюро на Народнолибералната партия на Видин
ски окръг. Излиза в четвъртък и неделя. Видин, Лом, печатница „М. Цонов – Лилов“. Август 
1905 г.

„Лом“ – седмичен информационен вестник, редактиран от комитет. Печатница „М. Цо
нов – Лилов“. Подкрепя управляващата Народнолиберална партия. Продължение на „Ломски 
вести“. 21 януари 1906 – март 1907 г.

„Християнско знаме“ – седмичен независим вестник. Редактор Петър С. Попов. Печатни
ца „Димитров – Тодоров“. Религиозно издание на сектата Христова църква. Ратува за обедине
ние на разните секти, като всички се върнем назад в първобитната църква, каквато тя беше 
във времето на Апостолите. Против имена, обряди и пр. Катехизиси, символи на вярата и 
дисциплини, които са человечески измислици и наредби, вмъкнати в черквата след апостолите. 
Срещу редактора е заведено дело за незаконно присвояване на пастирски права. 6 февруари – 
19 юни 1910 г.

„Демократ“ – седмичен общественополитически вестник на Демократическата партия. 
Печатница „Димитров – Тодоров“. 8 януари – 3 юни 1911 г.

„Ломски глас“ – седмичен политикообществен вестник, излизащ всяка събота. Редакти
ра се от редакционен комитет. Печатница „М. Цонов – Лилов“. Информационен вестник. Пред-
вид важността на настоящите избори за ВНС и за да могат избирателите от Ломската 
административна околия да бъдат в течение на работите по тези избори, намерихме за 
нужно да задоволим при нужда с издаването на в. „Ломски глас“. Служи на интересите на 
Прогресивнолибералната партия в ломския край. 21 май – 8 декември 1911 г.

„Бич“ – седмичен вестник за хумор и сатира. Отговорен редактор И. Стоянов. Печатница 
„М. Цонов – Лилов“. 6 август 1911 г.

„Крепост“ – седмичен независим лист, близък до широките социалисти. Отговорен ре
дактор Георги Цонов. Печатница „М. Цонов – Лилов“. 1 – 29 април 1912 г.

„Индустрия“ – От поместената в първия брой програма се вижда, че ще се занимава с 
всичко и не ще гледа никому хатър. Август – септември 1912 г.
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„Родна вяра“ – месечно църковнообществено списание, редактирано от издателя свеще
ник Ал. Ив. Стоянов. Печатница „Бр. В. Цветанови“. Православнорелигиозното списание има 
за задача да пропагандира идеите на Българската православна църква. Против сектите. С 
националистическа окраска. 1 януари – юни 1914 г.

„Истински бич“ – седмичен народен вестник, уреждан от редакционен комитет. Печатни
ца „Бр. В. Цветанови“. 23 април – 16 декември 1914 г.

„Дунав“ – седмичен независим политикообществен вестник. Редакторстопанин Ил. То
мов. Урежда редакционен комитет. Печатница „Бр. В. Цветанови“. Пропагандира възобновя
ването на Балканския съюз. Против присъединяването на България към немската коалиция. 23 
април – 19 май 1915 г.

„Народен бич“ – сатирополитикообществен вестник. Излиза всяка събота. Печатница 
„Бр. В. Цветанови“. 3 – 24 май 1915 г.

„Театрален лист“ – издава ломската театрална дружба. Редактира се от редакционен ко
митет. Печатница „Меркур“. Отразява театралния живот в града. Помества рецензии, разкази, 
резюмета на пиеси и съобщения. Септември – ноември 1919 г.

„Ехо“ – седмично списание за литература и критика. Издава редакционен комитет при 
Ломския градски театър. Печатница „Бр. Цоневи и Лилов“. Литературно списание, редактира
но предимно от младежи любителиактьори. Помества стихове, рецензии, разбори на театрал
ни пиеси, литературни очерци и други. Октомври – декември 1919 г.

„Пеперуда“ – месечно списание за литература и критика. Редактор Борис Петров. Печат
ница А. Н. Димитров. Помества стихове, театрални и музикални прегледи. Януари – февруари 
1920 г.

„Сговор“ – независим обществен вестник на антикомунистическите партии. Излиза два 
пъти седмично. Урежда редакционен комитет. Отговорен редактор Ст. Немски. Печатница 
„Зора“. 1 септември – 2 октомври 1920 г.

„Маскарад“ – месечно младежко списание за художествена литература и естетски тен
денции. Урежда Пепо Григоров. Печатница „А. Димитров“. 28 януари – 7 февруари 1921 г. 

„Земеделско право“ – вестник на БЗНС, седмичен окръжен орган за стопанство, политика 
и култура. 1 март 1921 –1 юни 1923 г.

„Театър“ – списание, чийто първи брой съдържа само театралната програма. Печатница 
„А. Димитров“. 28 януари – 7 февруари 1921 г. 

„Славяни, Господ иде!“ – месечно списание за религия и наука между славянските наро
ди. Орган на славянското младежко дружество при Ломската евангелистка баптистка църква. 
Главни редактори Мойсей Прокопов и Трифон Димитров. „Печатница А. Н. Димитров“. Рату
ва за побратимяване на народите, чрез сближаване на църквите, а особено за помиряване на 
славянските племена. Помества статии по религиозни въпроси, въздържание, стихотворения, 
сведения из живота на баптистките църкви в България. 15 септември – 17 ноември 1922 г.

„Земя и хора“ – младежко литературнохудожествено списание със склонност към есте
тически формализъм. Съдържа стихове, разкази, литературна критика. Печатница „А. Дими
тров“. 1923 г.

„Balkania poste“ – орган на дружество „Рила“. Редактор Д. Илиев Попов. Списание за 
филателна информация, излизащо на френски език. 1923 г.

„Ломска дума“ – седмичен независим информационен вестник за политика, наука и др. 
близък до БРСДП (тесни социалисти). Редактор Борис Цонов. Печатница „А. Димитров“. По
мества статии, седмични новини, книжнина, обявления и други. 17 март 1923 – 14 март 1929 г.
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„Юношески другар“ – периодичен музикален сборник, съдържащ ноти с текст на хорови 
училищни песни. Урежда Борис Гайдаров. София. Печатница „С. М. Стайков“. 1924 – 1947 г.

„Ломски сговор“ – вестник на Демократическия сговор. Помества статии на политиче
ски, здравни, стопански и просветни теми, пътеписи, музикални и театрални бележки, много 
съдебни обявления, търговски реклами и други. Урежда редакционен комитет с отговорен ре
дактор М. Спасов. Печатница „Зора“. 5 януари – 4 септември 1930 г.

„Ломски глас“ – безпартиен двунеделен вестник. Стопански и просветен вестник. Изда
ние на въздържателното дружество в Лом. Помества статии против алкохолизма, по учебното 
дело и селското стопанство, съдебни обявления и търговски реклами. Отговорен редактор Ва
сил Цибрански. Печатница „Обнова“. 1 ноември 1924 – 15 април 1929 г. 

„Danubia poste“ – списание за филателна информация, официален орган на Българския 
клуб за размяна. Клубът в Лом е международно дружество за кореспондиране и размяна. Ди
ректор Никола Тасев, секретар Христо Велчев. 1 януари 1925 г.

„Киновести“ – безплатен вестник, излизащ три пъти седмично. Печатница „Зора“. 25 
април – 15 юни 1925 г.

„Ломска поща“ – информационен ежедневник, който помества новини от България и 
чужбина – найчесто със сензационен характер, преводни разкази и фейлетони, хроники и 
търговски реклами. Редактор Г. Ив. Русев. Урежда редакционен комитет. Печатница „Зора“. 28 
май – 9 ноември 1925 г.

„Отечествен зов“ – седмичен вестник. Демократически лист с преклонение пред монарха 
и деветоюнските генерали. Редактор запасен майор Ц. Сидеров Ботев. Печатница „Алфа“. 10 
септември 1925 – 26 януари 1926 г. 

„Народен будилник“ – седмичен независим националистически вестник. Излиза вместо 
замисления „Видински вестник на вестниците“. Главен редактор Лазар Я. Попов. Урежда ре
дакционен комитет. Печатница „Алфа“. 1 октомври – 26 февруари 1927 г.

„Киноизкуство“ – периодичен орган на кинолюбителското дружество. Съдържа реклами 
на филми и фирми, разпространяващи филми. Урежда редакционен комитет. Отговорен редак
тор Димитър Златарев. Печатница „Алфа“. 7 март 1926 – 8 март 1927 г.

„Просвета“ – двуседмичен вестник за просвета и обща култура. Професионален учител
ски вестник дело на група учители несоциалисти, които са си поставили за цел да реагират 
срещу домогванията на учителите широки социалисти в Българския учителски съюз за поли
тически неутрален учителски съюз. Печатница „Алфа“. 8 октомври 1926 – 1 юни 1928 г.

„Ломско клепало“ – лист за смях и присмех. Мимолетен хумористичен лист. Излиза по 
настроение. Урежда П. Кокленски. Печатница „Алфа“. 28 октомври 1926 г.

„Подем“ – независим седмичен вестник за политика, просвета и стопанство. Вестник на 
Демократическия сговор с много обявления и търговски реклами. Главен редактор Н. Ченков. 
Урежда редакционен комитет. Печатница „Зора“. Излиза от 5 януари 1927 до 12 март 1928 г. 

„Светилник“ – издание на евангелистката баптистка мисия сред циганите в България. 
Излиза всеки месец. Печатница „Напред“. 15 януари 1927 г.

„Кооперативна мисъл“ – вестник за кооперативна просвета, излизащ два пъти месечно. 
Орган на кооперативните организации в Лом – РКС, Популярна банка и потребителна коо
перация „Напред“. Ратува за укрепване на кооперативното дело в околията и съгласуване на 
дейността му. Урежда редакционен комитет. Печатница „Зора“. 12 февруари 1927 – юли 1929 г. 
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„Дунавска заря“ – всекидневен независим вестник. Редактор П. Стойчев. Лом, Видин, 
печатница „Алфа“. Издание на местната печатница с търговска цел. 11 април 1928 – 31 март 
1932 г.

„Читалищен лист“ – безплатно периодическо издание на Ломското читалище „Постоян
ство“. Читалищно списание, ратуващо за създаване на околийския читалищен съюз и за осно
ваване на читалища в селата. Редактори Л. Цонев и Страхил Каменов. Печатница „Зора“. 21 
май 1927 – 23 юни 1928 г.

„Суфльор“ – седмично издание на актьорската взаимоспомагателна каса при Ломския 
градски театър. Печатница „Зора“. 1927 г. Липсват данни за първия и втория брой.

„Яр“ – вестник за литература, изкуство и критика. Излиза два пъти месечно. Редактор Хр. 
Цолов. Съдържа литературни творби, болшинството от които са написани от редактора и една 
театрална рецензия. Печатница „Алфа“. 25 март 1928 г.

„Дунавски куриер“ – излиза два пъти месечно. Информационен антикомунистически ан
тисговористки вестник. В първите си броеве печати и новини от Перник. Бори се срещу румън
ската пропаганда във Видинския край. Редактор Лазар Я. Попов. Урежда редакционен комитет. 
Лом, Перник. Печатница „Зора“. 23 септември 1928 – 16 февруари 1930 г. 

„Дунавско знаме“ – седмичник за култура, политика и стопански дейности. Обществе
нополитическо и стопанско издание, близко до БЗНС. При разцеплението в БЗНС „Врабча – 
1“ се ориентира към десницата. Урежда редакционен комитет. Отговорен редактор Димитър Н. 
Цветков. Печатница „Алфа“. 16 декември 1923 – 18 февруари 1929 г.

„Стенолист“ – издание на стенографското дружество „Краткопис“ в Лом. 1929 – 1930 г.
„Ехо“ – седмичник за литература и разгласа. Редактор Г. Цветков. Печатница „Зора“. 28 

януари – 22 април 1929 г.
„Истинско слово“ – библиотека. Източно православно религиозно просветно списание. 

Помества проповеди, беседи и разкази. Редактор дякон Г. П. Александров и свещеник Г. П. 
Герасимов. Печатница „Алфа“. Март – септември 1929 г. 

„Стенографски лист“ – издание на ученическото стенографско дружество „Краткопис“ 
при Ломското педагогическо училище. 1930 – 1931 г.

„Ученическа мисъл“ – литературно педагогическо списание на Ломското педагогическо 
и образцово училище. Редактира комитет. Печатница „Зора“. Ученическо списание (от втората 
годишнина – вестник). Националистическо за Санстефанска България. Съдържа ученически 
художествени произведения, ученически и общообразователни статии, литературна и музи
кална критика и вести. 1 март 1930 – 4 декември 1942 г.

„Вестник на Голинската популярна банка“ – излиза периодически. Кооперативен лист, 
съдържащ статии за спестовността, баланси, отчети и други подобни. Печатница „Зора“. 6 юли 
1930 г.

„Дунавът весело шуми“ – орган на общественодържавническата организация „Велика 
България“, списван лично от вожда на организацията Хр. Устабашиев. Един от органите на 
сектата „Православно свето общество“. Шовинистически вестник. Отговорен редактор Госпо
дин Клопанов. Печатница на В. Иванов. 25 август 1930 г. 

„Север“ – независим ежедневник за информация, просвета, стопанство и политика, в 
който сътрудничат комунисти и земеделци. Ратува за културно издигане на Лом и околията му. 
Съдържа статии по местни стопански и културнопросветни въпроси. Главен редактор Иван 
Флоресков. Урежда редакционен комитет. Печатница „Напред“. 11 септември 1930 – 16 сеп
тември 1938 г.



 138

„Стремеж“ – лист за стенографска просвета. Стенографски вестник, покъсно неофициа
лен орган на Съюза на гражданските стенографски дружества в България. Ратува за създаване 
на обща организация на българските стенографипрактици за разработване на стенографски 
теории и практика. Помества статии за образование и възпитание, методика и история. Редак
тор Атанас В. Панталеев. Печатница „Зора“. Ноември 1931 – февруари 1944 г.

„Фашистки зов“ – пропаганден фашистки вестник, периодичен орган на ломския околий
ски секретар на Националната задруга (фашисти). Редактира просветителен комитет. Отгово
рен редактор П. М. Детелин. Печатница „Напред“. 1932 г.

„Страж“ – вестник за национална мощ и социална справедливост. Информационен вест
ник на правителствени позиции. Води ожесточена пропаганда срещу Съветския съюз. Излиза 
всеки понеделник и четвъртък. Урежда редакционен комитет. Отговорен редактор Герасим По
пов. Печатница „Изгрев“. 9 юли 1936 – 29 януари 1941 г.

„Лъч“ – седмичник за информация, стопанство и политика. Информационен вестник, 
ратуващ за стопанското и културното издигане на града и околията. Помества политически 
новини и прегледи, разкази, домакински съвети, спорт, биографии на български и чуждестран
ни общественици, писатели и други. Има младежка и хумористична страница, кинореклами и 
ребуси. Стои на официални позиции. Редактор Илия Стефанов. Печатница „Зора“ на Любен 
Ст. Цонов. 15 август 1937 – 21 юли 1941 г.

„Пчелица“ – детски илюстрован вестник. Детско илюстровано вестниче, в списването на 
което участват ученици от основните училища в ломския край. Издава ученическа кооперация 
„Пчелица“ в с. Василовци, Ломско. Излиза веднъж месечно. Редактор Борис Ц. Абдишев. Пе
чатница „Изгрев“ на Ан. Н. Новоселов. Ноември 1937 – май 1939 г. 

„Ломско слово“ – вестник за информация, култура и стопанска просвета. Редактор Петър 
Андреев. Печатница „Зора“. 15 декември 1938 – 20 януари 1940 г.

„Дунавски глас“ – ежедневен вестник за информация, стопанство и просвета. Информа
ционен вестник на официални прохитлеристки позиции. Редактор Ал. Горанов. Урежда редак
ционен комитет. Печатница „Зора“. 17 март 1941 – 2 септември 1944 г.

„Зов“ – орган на 66а бранническа дружина „Аспарухов хълм“, излизащ два пъти сед
мично. Редактира комитет. Отговорен уредник командирът Асен Пенев. Печатница „Зора“. 1 
януари 1943 – 28 август 1944 г.

„Народна трибуна“ – орган на ОФ. Редактор Ефрем Митев. Редактира комитет. Печатни
ца „Зора“. 16 септември 1944 – септември 1990 г.

„Ударник“ – седмичник на агитпропа на Работническа партия (комунисти). Редактира 
комитет. Печатница „Зора“. 22 октомври 1944 – 6 януари 1945 г.

„Изборна борба“ – издание на агитпропа при околийския изборен комитет на ОФ. Излиза 
ежедневно. Печатница „Зора“. 13 август – 16 ноември 1946 г.

„Трезвен зов“ – издание на въздържателното дружество „Васил Левски“ в Лом. Печатни
ца „Зора“. 5 декември 1945 – 25 ноември 1946 г.

„Заводска трибуна“ – орган на партийния комитет, профкомитета и административното 
ръководство на Държавния захарен завод в Лом. Печатница на Градския промкомбинат. 10 
януа ри 1961 – 6 октомври 1971 г.

Единични листове
„Панаирски шарки“ – хумористичен лист по случай ломския панаир през септември 1920 

г. Печатница „Меркур“.
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„Кална борба на кални вестникари“ – предизвикан отговор на вестник „Ломска дума“, 
брой 114 от 1926 г. Печатница „Алфа“.

„Постоянство“ – издание на приятелите на читалището по случай 70годишнината му. 
Издател Антон Н. Димитров. Печатница „Алфа“. 11 декември 1927 г.

„Младежки червен кръст“ – издание на Ломското педагогическо училище. Печатница 
„Зора“. 28 февруари 1928 г. 

„Аспарухов хълм“ – агитационен лист на туристическото дружество. Печатница „Зора“. 
22 април 1928 г. 

„Весели минути“ – хумористичен лист. Печатница „Алфа“. 12 юли 1929 г. 
„Кръстю Пишурка“ – възпоменателен лист по случай освещаването на бюстпаметника 

на 6 декември 1936 г. в Лом. Урежда редакционен комитет. Печатница „Зора“.
„П. П. Славейков“ – списван от ученици и ученички в Ломската гимназия. Ръководител 

учителя Б. Чимширов. Печатница „Зора“. 15 юни 1940 г.
„Народна разплата“ – издава околийският комитет на ОФ в Лом. Урежда редакционен 

комитет. Редактор Иван Керемидчиев. Печатница „Зора“. 24 декември 1944 г.
„Абитуриентски лист“ – издаван от абитуриентите при двете гимназии. Редактори Емил 

Ефремов и Стефан Шаренков. Печатница „Зора“. 24 май 1945 г.
„Васил Левски“ – 19 февруари 1873 – 19 февруари 1945 г. Възпоменателен лист, уреждан 

от комитет при спортен клуб „Левски“ – Лом. Печатница „Зора“.
„9ти септември“ – редактира комитет. Печатница „Зора“. 9 септември 1945 г.
„Деветоюнски лист Ал. Стамболийски“. Редактира контактен комитет. Печатница „Зора“. 

8 февруари 1945 г.
„Кооперативна борба“ – редактиран от комитет: Б. Ненов, Т. Пирдопски, Ив. Стефанов, 

Ив. Данаилов. Печатница „Зора“. 8 февруари 1945 г.
„1во майски лист“ – издаван от първомайски ОФ комитет. Редактори Крум Велков, Иван 

Керемидчиев. 30 април 1945 г.
„Септемврийски лист“ – издава Отечественофронтовски комитет по отпразнуването на 

септемврийското въстание. Печатница „Зора“. 1945 г.
„Славянски лист“ – редактор Крум Велков. 3 март 1945 г. 
„Трезвен зов“ – издание на въздържателно дружество „Васил Левски“. Редактор Дим. 

Котев. Печатница „Зора“. 26 септември 1945 г.
„90 години читалище „Постоянство“ – издание на читалището. Редактира комитет с отго

ворен редактор Петър Борисов. Печатница „Зора“. 15 декември 1946 г.
„7 април – Ден на майката“ – редактиран от комитет. 7 април 1946 г.
„Младенов лист“ – издание на ОК на СБПФ – Лом. Редактира комитет. Печатница на ОК 

на БКП. 12 декември 1950 г.
„Борба за високи добиви“ – специален брой, редактиран от комитет в Лом. Печатница на 

ОК на БКП. 24 януари 1951 г.
„40 години Ломска оперета 1923 – 1963“ – юбилеен вестник. Печатница при Промкомби

ната. 24 март 1963 г.
„10 години Пионерски дом“ – юбилеен вестник на пионерския дом „Лилия Карастояно

ва“. Печатница при Промкомбината. 19 май 1964 г.
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„25 години ТКЗС „В. И. Ленин“ – юбилеен вестник. Издание на управителния съвет, об
щостопанския комитет на БКП и ДКМС при ТКЗС – Лом. Редакционна колегия: Нафталим Бо
рисов, Ечка Иванова, Иван Димитрашков. Печатница при Промкомбината. 16 февруари 1966 г.

„90 години огнище на просвета и родолюбие“ – юбилеен лист, издание на ПГ „Найден 
Геров“. Редактор Л. Моллов. Печатница при Промкомбината. 10 май 1969 г.

Книги
Един от първите ломчани, издали книги, е верният съратник на Кръстьо Пишурка – Ни

кола Първанов. Като учител той съставя „Буквар“ и „Граматика“, по които учебници се обуча
ват възпитаниците на ломското школо.

Зетят на Пишурка, известният даскал, а покъсно и изтъкнат български историк и етног
раф Димитър Маринов, е автор на немалко изследвания, които издава в София, но не всички са 
свързани с ломския край. Внимание заслужава поредицата „Жива старина“, в която публикува 
и проучвания върху историята и етнографията на Лом и ломския край.

През 1927 г. излиза „Юбилеен сборник“, посветен на 70годишнината на Народно чита
лище „Постоянство“. Негови автори са Еню Николов, Цветан Минков, др Петър Кьрджиев.

„Сто години културен живот в Лом“ – юбилеен сборник, съставен и редактиран от Петър 
Апостолов. 1961 г. 

„Ломският край през Възраждането“ – изследване на Симеон А. Дамянов. 1967 г. Изда
телство на Отечествения фронт.

Ангел Бенов е автор на издадените книги „Българско, българи“, „От Хайдушки дол до 
Волтурно“, „Звездите не гаснат“ и „Съдбоносни срещи.“

Иван Димитрашков е автор на издадените книги „Реквием за една любов“, „На чашка 
кафе“, „Обич“, „75 години Ломски оперетен театър 1923 – 1998“, „Салка“, „Легендата“, „Мо
мичето с патериците“.

Повече от век и половина е приносът на ломчани в издателското дело на България. Не
говите измерения обаче едва ли биха могли да бъдат очертани само в количествени параме
три. Поважното е, че това е истинско богатство, съхранено в съкровищницата на ломските 
книголюбци и списователи. И това е съвсем оправдано, защото не количеството е критерия, а 
качеството на знанията, на художествените и естетическите ценности. По този начин авторите 
от крайдунавския град от времето на Кръстьо Пишурка до днес ни отдалечават от ориентал
щината и ни приближават до цивилизована Европа. Пък е и широк прозорец за дейците на 
отворената наука и социалните научни мрежи.
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