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Приключи ли Националната кампания за възраждане на библиотеките?

Модели за подпомагане
на културния сектор
и българската практика.
Къде е държавата?
Александър Димчев | dimchev_uni@abv.bg
СУ „Св. Климент Охридски”
Повод за написването на настоящата статия са случващите се в последните няколко
години силно негативни тенденции в библиотечния сектор в България в резултат на недостатъчното внимание и подкрепа от страна
на държавата към него. Процесите се задълбочават поради неизпълнение на законови
актове от отговорни институции, най-вече в
лицето на Министерството на културата. Това
с основание предизвиква тревога в обществото, сред различни професионални организации (свързани с книгата, информацията,
културата, образованието, науката) и библиотечно-информационните специалисти за нарушени конституционни и демократични права на гражданите по отношение на достъпа
до информация*. Особено активна в това
отношение е позицията на Българската
библиотечно-информационна асоциация
(ББИА). Тя е в основата на инициирането и
провеждането на „Национална кампания
за възраждане на българските библиотеки”. Посредством кампанията е поставена цел
– да се наложи траен дебат в обществото за съдбата на книгите, информацията
и библиотеките в нашата страна и да се
търсят прагматични решения. В рамките на
инициативата категорично е заявена нуждата
от съвременни и модерни библиотеки, които да
предлагат свободен достъп до разнообразни
информационни източници, библиотечно-информационни услуги, технологии и продукти,
необходими за покриване на потребностите на
хората в нашата страна, независимо от тяхното местоживеене. Сегашната ситуация налага
сериозни бариери по отношение на развитието на образованието, грамотността, културата
и науката. Отсъствието на отговорна политика към библиотечно-информационния сектор

обрича хората на липса на информация във
века на знанието, когато Европейският съюз е
приел програмата „Европа 2020”. Всички, които подкрепят „Националната кампания за възраждане на българските библиотеки”, задават
категорично въпроса и търсят отговор: „Къде
е държавата? Защо тя загърбва и не се намесва активно в решаването на проблемите на
българските библиотеки?” Защото въпросите за добрата и ефективно работещата библиотечно-информационна мрежа корелират с
тези за образоваността и грамотността на хората; участието ни в глобалния информационен обмен; развитието на културата, науката
и икономиката в нашата страна. Те изискват
стратегическа визия и програми, тъй като от
тях зависят настоящето и бъдещето на страната. Без да вменяваме излишни задължения и тежести на държавата (оценявайки
трудностите пред нея), ние очакваме тя
да изпълнява заедно с професионалистите онези от тях, които са ѝ присъщи. Предлаганият текст служи да напомни за някои от
тях…
* Не мога да отмина един неприятен факт
по време на кампанията за възраждане на българските библиотеки. Беше направен опит за
упражняване на натиск върху част от участниците в пресконференцията и мирния протест.
Подобни методи и средства напомнят за отминали времена, които явно имат своите последователи и днес, когато говорим, че страната
ни е възприела белезите на демократичните
общества. През годините на съществуването на ББИА не веднъж бяха правени подобни опити. Хората, които я ръководеха, не се
огънаха. Историята показва, че онези, които
се опитват да използват силови методи и да
налагат цензура, остават извън арената на политическите процеси.
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Приключи ли Националната кампания за възраждане на библиотеките?
1. Модели за регулация и управление
на библиотечно-информационния сектор
Политическите процеси и промени, извършени преди 22 години в нашата страна, доведоха до трансформация на модела за развитие на обществото. Новите предизвикателства
наложиха качествени изменения на нормативната уредба във всички области. Съществуващата беше формирана при други социално-икономически условия. Тя бе неадекватна
на променените обществени процеси. Това наложи радикална корекция на философията на
нормативната база. Променящото се българско законодателство се намираше и в процес
на хармонизиране със законодателната рамка
на ЕС. Дейността протичаше трудно и с много
сътресения. Част от причините се кореняха в
проблеми, свързани с необходимостта от цялостно обновяване на нормативната уредба
в страната, за да „заработят” новите обществени отношения. Проблемите произтичаха от
липсата на достатъчно опит на институциите,
политиците и специалистите за работа в изменената среда. Сред възловите недостатъци
бяха несъобразяването и незачитането на експертното мнение от страна на субектите, отговорни за осъществяването на публичните политики. Всичко това се случваше в условията
на икономика, изпаднала в тежка криза, което
доведе до драстични проблеми в различните
обществени дейности, институции и населението като цяло. Между най-сериозно засегнатите сектори се нареждат културата, образованието и науката. В контекста
на тези структуроопределящи области,
които са обект на висок обществен интерес, попадат и библиотеките (около 5000
библиотеки бяха закрити). Според Биляна
Томова – специалист в областта на икономиката на културата, кризата отдалечи хората
от възможностите да се възползват от културните ценности, доведе до рестрикция на
правата им за равен достъп до потреблението на културни стоки и услуги. Специално при
библиотеките липсата на адекватна държавна политика намали рязко техния информационен потенциал и ресурси, доведе до загуба на доверие към тях, рефлектира върху
обществената им значимост и полезност. По
мое убеждение проявилите се неблагоприятни
тенденции в тези сектори нарушиха определени конституционни права на гражданите – в
случая визирам въпроса за достъпа до инфор-

мация. През годините на прехода се стигна до
нов вид цензура – „финансова”, продиктувана
от крайно оскъдното субсидиране за поддържане и развитие на библиотечно-информационните ресурси и от липсата на подкрепа за
необходимото
библиотечно-информационно
обслужване и услуги на населението. Подобен
феномен в условията на промените не биваше
да се допуска, тъй като той е в остър дисонанс с идеите на демократичното общество.
Категорично поддържам тезата, че сред
фундаменталните фактори и причини
за подобно неблагоприятно развитие на
процесите в библиотечния сектор е липсата на стратегии и политики на държавата в краткосрочен и в дългосрочен план.
Двадесет и първи век е век на глобализацията. Според специалистите глобалното общество и новите информационни технологии
правят институциите много динамични. Те са
подвластни на бързи промени, което създава и
определена несигурност по отношение на тяхното функциониране, развитие и съществуването на някои от тях. Те трябва да реагират активно и гъвкаво на промените и очакванията от
страна на обществото, икономиката, образованието, науката и културата. Библиотеките като
част от публичните агенции също се променят.
Измененията и предизвикателствата в света
на информацията, интернет средата и „икономиката на знанието” налагат адаптиране към
нови роли и модели на развитие и действие.
Полагат се сериозни усилия за съобразяване
с новите реалности и потребности и за утвърждаването на библиотеките като опорни центрове за информиране на населението. Добрите международни образци сочат, че държавата
не абдикира от своята роля за влияние в областта на културата (и в частност в библиотечния сектор), особено в глобалния свят, в който
ключовият въпрос е свързан с нарастване на
значението на информацията, с разширяване
на достъпа до нея и със запазване на националната идентичност. Тази намеса има различни форми на проявление – нормативна, финансова, протекционистична, проектна и др.
С цел да се оцени политиката на българската държава и институции в това отношение ще бъдат приведени определени
оценки и доводи. Върху основата на моделите на Чартхънд и Маркофи Васил Проданов
представя четири възможни подхода за регулация от страна на държавата на процесите,
свързани с развитието на културата. [14]
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Приключи ли Националната кампания за възраждане на библиотеките?
- Моделът на етатизираната култура („Инженер”) е характерен за страните
от бившия социалистически лагер. В тях „на
културата и културната хегемония се отделя
ключово място в легитимацията на обществено-политическата система и формирането на
индивидите. Държавата е директен собственик
на културните организации и на художествените средства за производство, налагащ съответни идеологически, морални, възпитателни
стандарти на културата. Нейното финансиране е силно зависимо от политиката. Функцията „инженер” не изчезва с разпадането на
държавния социализъм, но е силно маргинализирана и почти незабележима в либералното общество, демократизира се и приема нови
форми.”
- Френско-италианско-германският модел („Архитект”) е характерен с това, че
финансирането в културата „във висока степен е свързано с ролята на държавата и нейния протекционизъм”. Той има дълготрайни
исторически наслоения в тези страни. „Държавата подкрепя определени равнища на художествена дейност и на изящни изкуства.
Това става важен белег за силната социална
държава. Има Министерство на културата,
което утвърждава определена културна политика на подкрепа на националната култура и
нейното разпространение по света.” Подобен
принцип е възприет в значителна част от страните в Европейския регион. Той е характерен
в една или друга степен и за нашата страна
след 1878 г. „Държавата изгражда значителна
част от материално-техническата база на културата, определя щата на персонала и пр. на
културните организации. Изборът обаче какво
произведение да се създаде е право на културните творци, а не на държавата.”
- При британския („Патрон”) държавата подпомага финансово културата, но не се
меси в нейното развитие. В страните, възприели подобна политика, „няма министър на културата, който да се сменя с правителствата и
всяка партия да предлага специфична културна политика чрез държавната машина. Това,
което се определя от държавата, е само общото ниво на финансова подкрепа, но не коя
точно организация да получи тази подкрепа.
Посредник между нея и културата са независими от държавата „съвети по изкуствата”, извършващи оценката.” В тях участват представители от различните творчески гилдии.
- Четвъртият модел е основно присъщ

на САЩ („Катализатор”). В случая „развитието на културата се стимулира чрез гражданското общество”. Базисен момент в тази
политика е наложилата се американска традиция да „катализира” и поощрява този процес
„чрез данъчни отстъпки, правени законово от
страна на индивидите и корпорациите, организациите с идеална цел, т.е. дарения, които
се приспадат от данъците”. По този начин американското общество намира „трети път между държавата и пазара, опирайки се в много
висока степен на едно разнородно и конкурентоспособно гражданско общество”, посредством което осъществяват финансирането и развитието на културата. „Така избягват
потребността от Министерство на културата.
По този начин те също субсидират културата
и показват, че тя не е само пазарен продукт,
но това не става чрез директно въздействие
на държавата.”
Представените модели имат сходна
степен на валидност и при библиотечноинформационния сектор. В зависимост от
възприетия подход се развиват и формират политиките по отношение на библиотечното законодателство, финансирането, управлението и на други сегменти,
свързани с неговото развитие и функциониране. Един от водещите учени в областта
на библиотечното дело и на информационната
политика в САЩ – Ричард Рубин, споделя, че
е важно да има ясни правила и стратегии, по
които ще се развива библиотечно-информационният сектор в дадена страна. В полето на
нормативната база политиката може да се заключава в регламенти или в практики, които да
допринасят и влияят върху създаването, формирането, организирането и разпространението на информацията. Нейното проявление се
търси също така в степента на въвеждането
на съвременните технологии и на финансирането, нивото на образованието и подготовката
на необходимите кадри и др. Най-често информационната политика се дискутира по
отношение на държавното законодателство. Област, която има жизненоважно значение за развитие на демокрацията, защита
на правата на хората, достъп до информацията, както и за намаляване на напрежението
в противовес на стремежа към приватизиране
на информационния сектор – като много значим доходоносен източник и като инструмент
за напредък. „Демократичните традиции налагат идеята за свободния поток от идеи като
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основа за просперитета на обществото, което
не означава, че капитализмът и демокрацията са несъвместими. Напротив, това е внушение и символ, че информационната политика
в демократичното общество изисква балансиране на социалните, икономическите и политическите интереси.” Пак според Рубин по
посочените причини политиците осъзнават, че
информацията е структуроопределяща за вземане на решения, за действие и развитие на
обществото. Държавните и местните власти
са задължени да реализират тези идеи чрез
създаването на условия за събиране, организиране, оценка и разпространение на информацията.
Споделям тезата и за друга класификация, при която могат да бъдат откроени
три модела, характеризиращи информационната политика. Тя намира изражение в
законодателни мерки, субсидиране и подкрепа на библиотечния и информационния сектор. Първият модел е характерен за държавите – членки на Европейския съюз,
вторият е присъщ на САЩ и някои други
страни. Европейският се свързва с активно
държавно участие и регулация. Американският може да бъде оприличен на либерален,
с по-слабо проявяващо се или „невидимо”
държавно регулиране. Третият може да бъде
определен като „модел на ‘хаоса’”. При него
липсват заявени от страна на държавата политики и действия, което поражда неустановеност, неадекватност и слабост на сектора, а
поради това той не може да отговори на социалната поръчка.
Така например за реализация на стратегията, възприета в изпълнение на доклада на
Бангеман, след 1995 г. в различни страни –
членки на ЕС, са приети национални информационни стратегии, най-често оформени като
актове на правителствено равнище. Подобни
инициативи бяха предприети и в държави, които не са членки на ЕС. В създадените в тях
документи съществено място се отрежда
и на библиотеките. Тази проактивна политика продължава да се развива и да намира през
годините израз в нови стратегии и програми.
Специално за библиотеките се създават документи, в които се дефинират тяхната роля и
мястото им в обществото. Те спомагат сериозно за развитието на библиотечния сектор.
Катализатор са за оформяне на новата визия и
мисия на библиотеките. При европейския модел, независимо от различията в развитието

на библиотечните инфраструктури, правната
регулация и лостовете за развитие на библиотеките, с годините постепенно се наблюдава припокриване на стратегиите и действията
по отношение на въздействието на държавата върху библиотечния сектор в резултат на
евроинтеграционните процеси и в търсенето
на общи политики в различните обществени
сектори. Това сближаване се постига и чрез
инициирането и предлагането на проекти и
общи препоръки за регулация. С годините
постепенно се изместват пластовете, отпадат
чисто специализираните библиотечни програми. Подкрепата за сектора е в контекста на генералните политики и програмни платформи
на Европейския съюз. Идеите за библиотеките
са и в контекста на водещите цели в Стратегията „Европа 2020” – „дигитално общество”,
„образование”, „конкуренция” и др. Подобен
значим проект в последните години е „Библиотека Европеана”.
Ключов елемент и сериозен фактор
за успешното развитие на библиотеките,
библиотечните мрежи и услуги е наличието на ефективно библиотечно законодателство в съответната страна. В Европейския съюз е осъзнато значението
на подходящата и адекватна нормативна
уредба за библиотечно-информационния
сектор. Във връзка с това са разработени и
утвърдени през 2000 г. „Препоръки за европейско библиотечно законодателство и
политика на Съвета на Европа/Европейското бюро на библиотечните, информационните и документационните асоциации (ЕБЛИДА)”. Те са приети от Комитета
по култура и Съвета за културно сътрудничество на Съвета на Европа. Насоките
са утвърдени също така и от Международната федерация на библиотечните асоциации
(ИФЛА). Подготвени са върху основата на задълбочено проучване и анализ на опита в различни страни в Европа. Те обобщават добрите
практики, водещите норми и области на регулиране. Препоръките нямат задължителен характер и не ангажират правителствата с тяхното изпълнение. Те целят да послужат като
отправна точка на законодатели, политици и
професионалисти, ангажирани със създаването на правни инструменти и правителствени
политики и стратегии, засягащи библиотеките
и другите информационни институции.
Извън общите политики, в зависимост
от своето разбиране за значимостта на
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библиотеките и информацията, от традициите и отношението към библиотечния
сектор, държавите в ЕС провеждат национална политика към последния и неговата правна и финансова рамка. Като много
отговорни в това отношение могат да бъдат
определени усилията на страни като Великобритания, Германия, Франция, Дания, Финландия и др.
Когато се анализират различните модели,
свързани с регулацията на библиотечния сектор, трябва да се има предвид и още нещо,
много съществено. Сериозно въздействие и
като катализатор за нормативното регулиране, развитието, унифицирането и трансформацията на библиотечния сектор и мрежи в
отделните страни през годините имат и програмите на ИФЛА и ЮНЕСКО.
2. Политики и нормативна регулация
на библиотечния сектор в България
Върху основата на представените тенденции в международен план и сравнявайки ги с
българския опит в библиотечния сектор и неговото място в правното пространство, може да
се отбележи следното. В годините на прехода
се сблъскваме с феномен на неустановеност
(или по-точно липса) на модел, политики
и отговорно отношение към нормативната регулация на библиотеките, на тяхната
дейност за изпълнение на социалната им
мисия. Това явление е характерно най-вече
за първите 10–12 години след промените. В
подкрепа на изложеното ще цитирам Биляна
Томова: „Реформата – развитие на българска
култура, започна да придобива чертите на установена публична политика едва в края на
90-те години [...] А дотогава – едно пропуснато десетилетие, една по-скоро случайна, и в
много малка степен рационална и планирана
политика [...] Изградеността на пазарна икономика в България бе призната през 2002 г.
от Европейския съюз. Но десет години по-рано, без съществуването на специфични пазарни и законодателни инструменти в сектора на
културата, българската държава се отказа от
протекционизъм над културните индустрии.
По този начин стремежът към либерализация
на сектора доведе до рязко и механично отдръпване на държавната поддръжка [...] Това
създаде криза в сектора.” [17]
Интересно е мнението по този въпрос и
на Ивайло Знеполски – един от най-добрите

изследователи на протичащите процеси в съвременната ни култура. Той споделя тезата:
„Противно на очакванията, след рухването
на комунизма, премахването на цензурата и
отварянето към световните културни потоци,
в страните от бившата Източна Европа не се
забелязва очакваният културен подем. Точно
обратното, до голяма степен надделява констатацията за стагнация и дори продължителна криза...” [7]
По отношение на библиотечния сектор
нещата не звучат по-оптимистично. Наличните нормативни документи не можеха да
регулират обществените отношения за библиотеките при качествено изменената ситуация
след 1989 г. Документите, създадени през 70те и 80-те години на ХХ век, бяха остарели
по съдържание, голямата част от тях са нищожни по степен на валидност, не се вписват
в новата правна инфраструктура. Институциите, отговорни за библиотеките, не обърнаха
и продължават да не обръщат сериозно внимание върху създаването на нормативни документи, които да променят съществуващото
статукво. На фона на интензивното приемане
на нови закони и поднормативни документи в
различни области на обществената практика
съществува драстично забавяне в обновяването и създаването на нормативната база за
библиотеките и библиотечно-информационните дейности. Библиотеките не присъстваха
дълго време като субект в българското правно
пространство. По тази причина се стигна до
сериозни проблеми и криза в библиотечно-информационния сектор. В подкрепа на изложеното бих посочил становището на Ани Гергова:
„в българските условия, както е ясно, държавната политика след резкия социален поврат е динамична и лъкатушно криволичеща,
провежда се в съответствие с политическите
програми на бързо сменящи се правителства,
променящи своите приоритети, между които
библиотеките остават в края на опашката или
просто се неглижират.” [1]
Липсата на позиция, която да намери отражение и в нормативна уредба, бе причина за
необосновано закриване на добри библиотеки;
отсъствие на декларирана държавна политика
и стратегия към библиотеките; драстичен спад
във финансирането и развитието на библиотеките; бавно навлизане на новите информационни и комуникационни технологии; неясноти по отношение на статута, отговорностите
и задачите на библиотеките; нарушаване на
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възможността на библиотеките да си сътрудничат и да функционират като мрежа; липса
на изисквания за образователното равнище и
квалификацията на работещите в библиотеките и пр. Друг сериозен недостатък е фактът,
че редица от новоприетите закони, които имат
допирни точки с библиотеките и с техни основни дейности, не защитават статута и финансирането им или съществуват недоразвити
норми за тях. Примери в това отношение могат
да бъдат дадени със Закона за народните читалища, Закона за народната просвета, Закона за висшето образование. Пречки създават
текстове в Закона за счетоводството, както и
някои поднормативни документи. Законът за
задължителното депозиране на печатни и други материали също показа редица несъвършенства (поради незачитане на мненията на
професионалистите при неговото обсъждане и
приемане), което наложи неговото осъвременяване в съответствие с актуалните тенденции
и реалности, свързани преди всичко с навлизането на новите информационни технологии,
носители и документи, както и с международни препоръки за депозиране на изданията.
През изминалите 22 години библиотечната колегия в лицето на своята професионална
асоциация – Съюза на библиотечните и информационните работници (СБИР) (от 2008 г.
Българска библиотечно-информационна асоциация – ББИА), многократно прави сериозни опити да обърне внимание на отговорните
институции за промяна на това незавидно положение. СБИР на три пъти инициира проекти
за създаването на закони за библиотеките –
1993, 1997 и 2006 г.
Особено важен за постигане на регулация по отношение на националната
библиотечно-информационна политика е
Законът за обществените библиотеки, работата по който датира от 2006 г. Авторите на
закона се ръководиха от идеята, че обществените библиотеки са най-многобройните в
страната (около 3800) и са гръбнакът на териториалното и местното библиотечно обслужване. Продължителната икономическа криза и
нерешеният правен статут на този вид библиотеки доведоха до неблагоприятната ситуация,
при която много от тях съществуват номинално, но не изпълняват основните си функции и
ангажименти. Значителна част от българските
граждани са лишени от библиотечно-информационно обслужване, нарушено е конституционното им право на достъп до информация.

Както е известно, Законът за обществените
библиотеки е приет от Народното събрание на
Република България през 2009 г. Документът
съчетава в себе си водещи международни тенденции, както и спецификите на българските
традиции и опит в библиотечния сектор. [6]
Надеждите на нашата колегия бяха,
че след влизането на Закона за обществените библиотеки ще започне процес на
трайна регулация на библиотечния сектор. Ще се дадат възможности за развитие
на по-целенасочени и адекватни политики по отношение на библиотеките. Ще
бъдат приети заложените поднормативни
документи, чрез които да се нормализират функциите, ролята, задачите и финансирането на библиотеките. Очакванията
бяха за по-активна намеса на държавните и местните власти в подпомагането,
регулирането и развитието на библиотечния сектор. За съжаление, през изминалия период от приемането на документа
нещата не се случват в подобен план. Основна вина за това носи Министерството
на културата. Въпреки подадената ръка
от страна на професионалната ни колегия
в лицето на ББИА, то реално не изпълнява
вменените му по закон задължения. Продължават обещанията, но реални действия няма.
Това е една от причините за недоволството, протестите и инициирането от ББИА – съвместно с други професионални, граждански
сдружения и организации – на Националната
кампания за възраждане на българските библиотеки.
Фактите:
1. По изпълнение на разпоредбите на Закона за обществените библиотеки не са подготвени, реализирани и не се решават записани
в текстовете документи и поети задължения:
- Не е приет „Стандарт за библиотечноинформационно обслужване”. Съгласно
нормативния акт той трябваше да бъде утвърден от министъра на културата в тримесечен
срок след влизането на закона в сила. Парадоксално е, че държавата не си изпълнява законовите разпоредби. Досега са разработени
няколко варианта, предстои да бъде направен
финансов анализ за приложението на стандарта. В проекта за Меморандум, подготвен
в началото на ноември от Министерството на
културата, ББИА и други неправителствени
организации, отново е поет ангажимент от ми-
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нистерството документът да бъде утвърден до
края на 2011 г.
- Не е приета Наредба за съхраняването, ползването и разпореждането с библиотечния фонд – чл. 55, ал. 2.
- Не е създаден към министерството
публичен регистър за обществените библиотеки – чл. 10, ал. 1.
- Не са определени централните обществени библиотеки (ЦОБ) в общините – чл. 33 и чл. 44. Това не дава възможност за реализация на една от най-важните
цели и задачи, залегнали в нормативния акт,
а именно библиотеките в нашата страна да
функционират като мрежа, съобразно модерните практики и препоръките в „Манифеста на
ИФЛА/ЮНЕСКО за обществените библиотеки”.
Съгласно чл. 41 в Глава трета („Национална
мрежа на обществените библиотеки”) от Закона за обществените библиотеки „Обществените библиотеки си взаимодействат и функционират в Национална мрежа.” По този начин в
нормативния документ са заложени решения и
предимства за:
- ефективно функциониране на библиотеките в страната;
- възможности за създаване на йерархични
нива в мрежата за осигуряване на пълноценно обслужване на потребителите с различни
продукти и услуги и за развитие на нови технологични проекти – независимо от тяхното
местоживеене;
- редуциране на финансовите средства за
информационни източници, за информационни и комуникационни технологии в мрежата
на основата на коопериране, координиране и
споделено използване на ресурсите от участващите библиотеки;
- създаване на опорни точки за библиотечно-информационно осигуряване на потребностите в общините;
- формиране на обединени ресурси, сводни
каталози, предоставяне на услуги чрез мобилно и междубиблиотечно обслужване и др.;
- осигуряване на експертна и методическа
дейност за по-малките библиотеки и за квалификация на библиотекарите;
- предоставяне на възможности за обучение на потребителите по информационна грамотност и др.;
- участие в международни проекти и обмен
на информация и др.
Основните задължения за т.нар. опорни
точки са дефинирани в чл. 33 (1): „Общин-

ските библиотеки са централни обществени
библиотеки на територията на съответната
община и изпълняват следните функции:
1. събират, съхраняват, обработват, организират и предоставят за ползване библиотечен фонд;
2. извършват библиотечно-информационно
обслужване, включително междубиблиотечно
заемане;
3. извършват краеведска дейност;
4. участват в регионалните автоматизирани библиотечни мрежи;
5. подпомагат читалищните библиотеки на
територията на съответната община и си взаимодействат с други библиотеки и организации
за изграждане на филиали или подвижни форми за библиотечно обслужване;
6. участват в програми и проекти;
7. организират и провеждат културно-образователни инициативи;
8. оказват съдействие на общинската администрация при реализиране на културната
политика в областта на библиотечното дело.”
Ролята на тези общински центрове е
да бъдат „звезди” в рамките на общината
– опорни библиотеки за останалите, и да
реализират държавни задачи. Те изпълняват координационни функции в мрежата.
За да се осъществи заложената идея, едно
от първите неща е да бъдат определени т.нар.
централни обществени библиотеки в общините. (Съгласно териториалното деление на
страната съществуват 264 общини.) Тезата е
доразвита в чл. 44:
„(1) Общинските библиотеки, включени в
националната мрежа, са общински центрове
при изпълнение на функциите по чл. 33, ал.
1, т. 2-6 и 8.
(2) Когато на територията на съответната
община няма функционираща общинска библиотека, нейните функции се изпълняват от
читалищната библиотека съгласувано с кмета
на общината.
(3) В случаите по ал. 2, когато на територията на една община има повече от една
читалищна библиотека, библиотеката по ал. 2
се определя въз основа на Стандарта за библиотечно-информационно обслужване по чл.
8, ал. 2.”
Определянето на т.нар. централни обществени библиотеки на територията на
съответната община трябваше да бъде инициирано и проведено от Министерството на кул-
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турата. В Глава първа („Общи положения”),
чл. 6 е записано: „Министърът на културата
осъществява държавната политика по отношение на обществените библиотеки, като създава условия за тяхното развитие.” В случая
тази задача може да бъде координирана с Националното сдружение на общините. Изчакването и неизпълнението на идеите в Закона
продължават да водят до липсата на отговорни политики, неефективно развитие на сектора, натрупване на сериозно финансово напрежение, невъзможност да се осигурява добро
библиотечно-информационно обслужване на
населението и други неблагоприятни ефекти.
Много съществени са регулирането и допълнителното финансиране на ЦОБ посредством
Стандарта за библиотечно-информационно
обслужване. Въпросът остава открит.
- Не е изяснен механизмът, чрез който
министърът на културата ще осъществява
координация, контрол и методическо ръководство върху Националната мрежа на
обществените библиотеки – чл. 46.
- Националният съвет по библиотечно
дело не действа ефективно – чл. 47, ал.
1 (свикван е два пъти – въпреки острите
проблеми в библиотечния сектор, въпреки отговорната и експертна роля, която е
вменена на Съвета).
- Към редица общински съвети не са
конституирани общински комисии за развитие на библиотечно-информационното
обслужване на гражданите – чл. 49, ал.
1, 2, 3.
- Не са предоставени финансови средства за регионалните библиотеки, свързани с изпълнението на задълженията
им да извършват регионални дейности и
функции – чл. 27.
2. По финансирането на библиотеките
след приемане на Закона:
- През 2009 и 2010 г. е замразена програмата на МК „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”.
През последната година от нейното съществуване са осигурени около 3 млн. лв. Към края
на 2011 г. (може би в резултат на натиска и
протестите) МК предоставя около 500 000 лв.
за закупуване на книги и около 611 600 лв. за
подобна цел за 938 читалища (общо около 1,3
млн. лв.). Съгласно препоръките и стандартите на ИФЛА са необходими минимум около 20
млн. лв. годишно за попълване на колекциите
на публичните библиотеки в нашата страна.

- За 2011 г. са намалени с 30% средствата
за делегираните държавни дейности за библиотеките – в сравнение с 2009 г.
- За периода 2007–2008 г. 18% от библиотеките не са закупили по нито една книга, а
през 2009 и 2010 г. около 90% от библиотеките не са закупили нови издания.
- Националната библиотека, съгласно
данните в отчета за 2010 г., е изразходвала за покупка на документи за своите фондове 49 500 лв. от предоставения ѝ бюджет.
Това е нищожна сума за подобна институция
с национално и международно значение. Със
средствата са набавени „29 тома български и
чужди книги […] Абонирани са 22 продължаващи издания […] Абонирани са 155 български продължаващи издания за международен
книгообмен и 48 заглавия за читалните на
библиотеката.” [11]
По финансови причини националната ни
съкровищница не е в състояние да осъществява пълноценно и международните си контакти
по линия на книгообмена, свързани с изпращането на български издания на партньорите
в чужбина. Това води до маргинализиране на
българската култура и наука. Те стават невидими в свят, в който вече са много важни
отвореността и глобализацията на информационните потоци.
Освен обществените библиотеки, поради липсата на нормативна уредба в
много сериозен колапс са изпаднали и
училищните библиотеки. (Независимо от
това, че те попадат в различна видова група
и са подчинени организационно на други институции, при тях също отсъства регулация.
От обществен интерес е важно да бъдат отбелязани последствията за училищните библиотеки в резултат на нормативния вакуум.)
Съобразно направени от ББИА анализи и по
последни данни на Националния статистически институт в страната ни съществуват 1465
училищни библиотеки (2005 г.) при 2569 училища (2010/2011 учебна година). Библиотеките продължават да намаляват. 25% от номинално съществуващите са без дейност, т.е.
тяхното присъствие не е ефективно. През последните години три пъти е намаляло набавянето на нови книги и на други документи в
училищните библиотеки. В значителна част от
тях не постъпват периодични издания и необходимата учебно-помощна литература. В поголямата част от библиотеките липсват компютри и достъп до Интернет. Средният брой
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на заети материали на един читател е много
нисък – 8 библиотечни единици. Не е регламентиран статутът на училищния библиотекар, той е приравнен към помощния персонал.
Отсъствието на нормативни документи и стандарти доведе в последните години до масово
закриване на училищни библиотеки или до
тяхното формално съществуване. При добрите
европейски практики училищните библиотеки
са трансформирани в „медийни центрове”. Неглижирането на значението и мястото на училищната библиотека в българското училище
води до изключително сериозни последствия
за подрастващите по отношение на тяхната
грамотност, образованост и възможности за
развитие. Също така – до маргинализация на
цели групи от населението, особено при малцинствените групи. От години наред библиотечната асоциация прави многократни опити
училищните библиотеки да намерят своето
място в законите за образованието и други
нормативни документи. ББИА е разработила
проекти за Стандарт и Наредба за училищната
библиотека. Надеждите са в новите нормативни актове за училищното образование това да
се случи. За целта ББИА работи на експертно
ниво с представители на МОМН.
В заключение е необходимо да се подчертае: липсва адекватна политика на отговорните държавни институции в нашата
страна по отношение на разработването
и приемането на нормативни документи за библиотеките, както и при тяхното
прилагане. Част от причините се коренят
в отсъствието на достатъчен експертен
капацитет в тях. Това важи не само за сектора на обществените библиотеки. Трудно е
да бъде оприличен и причислен българският
модел към представените в началото на статията поради неговата разхвърляност, хаотичност и непостоянство. Правят се плахи опити
за налагане на стратегии от страна на Министерството на културата и за реализиране на
отделни проекти с валидност върху националната библиотечна инфраструктура. В повечето
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модели, училищни библиотеки, финансиране
на библиотеките

Мразя библиотеките!*
Иво Ников | ivonikov@abv.bg
Издател
„Да спасим книгите! Библиотеките умират!
Изкупете ни продукцията!” – надигна се протестен вопъл тези дни. Кои библиотеки умират? Тези с работно време понеделник–петък
от 9 до 6? Където ровите сред многобройните фишове и чакате после с надежда вашата
книга да не е заета от друг? И където после
се молите някой „читател” да не е изрязал от
книгата точно материала, който ви трябва?
Ами ще умрат – библиотеките ни от ХІХ и ХХ
век навършиха пределната възраст и е време
да се пренесат в небитието. Ще пророня една
носталгична сълза, но бързо ще ми мине.
Истинският ни и огромен проблем е библи-

отеката на ХХІ век: която се роди недоносена,
лежи в кувьоза, ама от болницата май не са
платили тока, та...
Тази библиотека работи 24 часа 7 дни в седмицата, съдържа милиони томове, течения на
периодика и годишници и е достъпна от всяка
точка на милата ни родина. Конкретен пример: търсех материали за атентата в черквата
„Св. Неделя” от 1925 г. Вестник „Пряпорец”
от това време надлежно е публикувал стенограмите от процеса срещу атентаторите. Влязох в електронния архив на Националната
библиотека, открих нужните години, отворих
броевете, прочетох необходимото, а част от
него с помощта на OCR програма обърнах в
редактируем текст. Цялата операция ми отне
общо 1 час в събота вечерта пред домашния
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компютър. Нашето време е твърде динамично
и изисква да намираме обширна информация
бързо и по възможност навсякъде. И информационните банки, каквито всъщност представляват библиотеките в частност, трябва да
са адекватни на това време.
Какво всъщност би трябвало да се случи?
Да се наливат пари от държавата за изкупуване на произведения на български класици?
Глупости! Има нормативен документ, уреждащ
получаването на книги от библиотеките – Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения, както и Правилник към него. От всяко издание с тираж
над 300 бройки 12 трябва да отидат в Националната библиотека, която ги разпределя по
основните регионални библиотеки. При средно
6000 заглавия на година това прави минимум
50–60 000 книги (тези с по-малък тираж имат
и по-малко задължителни бройки за депозит).
И ако тези книги не стигат до библиотеките,
има достатъчно солени санкции в закона (от
300 до 3000 лв. първоначално и от 3000 до
5000 за повторно нарушение). Това, че не се
следи какво излиза на пазара и какво постъпва в библиотеките, е проблем не на държавата
като цяло, а на длъжностните лица, които не
са си на мястото – и в библиотеките, и в Министерството на културата, че и в общинската
администрация.
Сериозните пари всъщност трябва да се
насочат другаде. По-голямата част да отидат
за дигитализираща техника на съществуващата база – първоначалната инвестиция е голяма, но нататък ще трябват средства основно
за заплати, консумативи и поддръжка. Да се
инвестира в наемане или обучаване на специалисти за разработка на електронни бази
данни, дигитални архиви, библиотечни сайтове с удобен, user friendly интерфейс. И не
на последно място – библиотеките да се оборудват със съвременни сървъри за съхранение
на информацията, да се построят специални
помещения за тази техника, както и да се определят подходящи заплати на мотивиран и
обучен за работа с нея персонал.
Държавата не бива да се възприема само
като източник на средства. Нейната роля
трябва да бъде основно регулираща – изработване на адекватно законодателство и контрол за спазването му, създаване на условия
за финансиране както от частни лица (защо
не и с данъчни облекчения?!), така и от обществени формирования. В този ред на мисли

веднага се появява и казусът „Читанка”. Въпреки полицейските акции този сайт си остава един истински феномен в българската
култура. Създаден на доброволни и некомерсиални начала и благодарение на огромния (и
безплатен!) труд на десетки сътрудници, там
е събран впечатляващ електронен архив на
книги. Със сигурност при добро желание и от
двете страни спорните моменти биха могли да
бъдат изчистени и на нормативно, и на практическо равнище и „Читанка” да стане официално част от дигиталния архив на българските библиотеки.
А какво става с хартиените книги? Те да
мрат ли? Не, разбира се, но топката не бива
да е само в полето на държавата – цитираният
закон и правилникът така или иначе гарантират част от постъпленията. Парите от бюджета би трябвало да отиват най-вече за ценни
и редки издания, както и за скъпите чуждестранни абонаменти. А и не бива да се разчита
само на държавата – охолството си американските библиотеки например дължат на огромните пари, инвестирани в тях от хора като
Карнеги например. От друга страна, дигитализацията подтиква все повече хора да освобождават личните си библиотеки от хартиени
книги, които, вместо да завършат безславно
като вторични суровини, могат да обогатят
поне едно читалище. Гражданите биха могли
да изпратят запитване дали съответната библиотека има нужда от книгите, с които разполагат, а библиотеките биха могли да публикуват (включително онлайн) списъци със
заглавия, които издирват и биха желали да
получат като дарение. Въпрос на добро желание от едните и добра организация от другите.
Накратко – чака ни много работа, а трябват
и много пари. И едното, и другото зависят от
нас – и като индивиди, и като общност. Така
че вместо да хленчим, да видим как да си поправим колата и да излизаме от тази проклета
гора, че почна да се мръква...
* P.S. Заглавието е дълбоко подвеждащо –
всъщност трябваше да бъде „Обичам библиотеките”, но, воден от народопсихологичните
ни особености, реших, че мразенето е по-привлекателно от обичането. Извинявайте, ако
сте били подведени – не беше без да искам.
* Публикацията изразява лична позиция.
Ключови думи: библиотеки, библиотечни фондове, дигитализация, модернизация
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Награда „Подкрепа
за библиотеките 2010“
Ели Попова | epopova@lib.bg
ИБ на ББИА
През 2010 г. Българската библиотечно-информационна асоциация отбеляза своя 20-годишен юбилей. Във връзка с това значимо за
библиотечната общност събитие бяха учредени за първи път годишни библиотечни награди
на асоциацията в четири категории: „Библиотекар на годината”; „Библиотека на годината”; „Млад библиотекар на годината” и „Подкрепа за библиотеките”. Наградите се състоят
от почетен плакет и награден фонд за първите
три категарии, който се определя от Управителния съвет на ББИА за всяка година. Те се
присъждат ежегодно на конкурсен принцип за
постижения през предходната година.
Наградите на библиотечната асоциация се
връчват на значима дата, която кореспондира
със съдържанието, вложено в отличието. Първите наградени в три от категориите получиха
своето заслужено признание на тържествена
церемония за откриването на VІ Национална
библиотечна седмица. Лично г-жа Цецка Цачева – председател на Народното събрание,
връчи първите награди в историята на библиотечната асоциация – висока чест не само за
номинираните и победителите, но и за цялата
колегия. Събитието добави още един празник
към Деня на библиотекаря – 11 май, и Деня
на българската писменост и култура – 24 май.
Първи ноември – Денят на будителите,
беше определен от Управителния съвет като
най-подходящата дата за четвъртата библиотечна награда, защото чрез нея библиотечната
гилдия отличава организации, фирми, фондации и други обществени структури или авторитетни личности, които са проявили внимание,
изразили са съпричастност и активно са подкрепили развитието на българските библиотеки. Българската библиотечно-информационна
асоциация обяви номинациите и носителя на
първата награда „Подкрепа за библиотеките
2010” на специално подготвено тържество в
Столичната библиотека, на 1 ноември.
Номинации за годишната награда „Подкрепа за библиотеките” за изминалата 2010 г.
получиха дългогодишни партньори на библио-

теките от страната, засвидетелствали нееднократно своята отзивчивост към нуждите и развитието на библиотеките. Сред кандидатурите
бяха откроени и получиха номинации различни по своята същност и дейност организации:
издателство „Сиби”, Ротари клуб – Силистра, и
фондация Обществен дарителски фонд – Стара Загора.
„Сиби” е водещо издателство за правна литература в България. До този момент с логото
на „Сиби” са отпечатани повече от 700 авторски заглавия. „Сиби” издава единствената поредица сборници с нормативни актове „Джобни издания”, която излиза вече 12 години. С
логото на поредицата са публикувани над 150
заглавия. „Сиби” издава списанията „Съвременно право” и „Юридически свят”. От 2004 г.
поддържа нова поредица – MDUS STUDENDI,
която има за цел да утвърди една различна и
ефективна формула за усвояване на материята
от студентите по право, както и за актуализиране на знанията на практикуващите юристи.
През 2010 г. издателство „Сиби” дари на
Столичната библиотека 116 актуални заглавия, които допълват и обогатяват наличния
библиотечен фонд от юридическа литература.
Голяма част от тях са учебници, помагала и
коментари, които са полезни и за студентите
по право в тяхното обучение. Наличието на
повече екземпляри от определени заглавия
подпомага студентите, които изучават тази
специалност в трите юридически факултета
в гр. София. Книгите са на разположение на

16

ББИА

всички, които търсят литература в областта
на правните науки. Издателство „Сиби” е сред
редовните дарители на библиотеките у нас.
Ротари клуб – Силистра, е спомоществовател и партньор в дейността на Регионалната библиотека „Партений Павлович” през
последните 15 години с много общи успешно
реализирани инициативи. Те са насочени към
осъвременяването на материалната база и обновяването на фондовете на три библиотеки
– РБ „Партений Павлович” и училищните библиотеки при ОУ „Иван Вазов” в Силистра и ОУ
„Отец Паисий” в Добротица. Досега са дарени:
мултимедия и копирна машина; 2 компютърни
конфигурации за Детския отдел; 600 тома за
фондовете на РБ „Партений Павлович” и двете
училищни библиотеки. Ротарианци участват в
организираните коледни и великденски дарителници в полза на Регионалната библиотека.
През 2010 г. клубът подпомага издаването на информационния бюлетин „Библиотечен
калейдоскоп” на РБ „Партений Павлович”. Ротари клуб – Силистра, осигурява посадъчен
материал за „Лунната алея” в Дунавския парк,
създадена с участието на Регионалната библиотека. Ярка проява на отличното партньорство са двете изложби на ротарианеца Йордан Георгиев, организирани в библиотеката:
„Журналистиката между три века” и „Китай –
страна на обреди и кодове”.
Фондация Обществен дарителски фонд –
Стара Загора, от самото си създаване през
2003 г. до днес подкрепя иновативни проекти
на библиотека „Родина”, които осигуряват съвременни библиотечни услуги за гражданите
на Стара Загора.
Подробна информация за дейността на
фонда и подкрепата за библиотеките вижте в
статията на Красимира Лекова Обществен дарителски фонд – Стара Загора: Престижно е
да си в една класация с Бил Гейтс.
Годишната награда „Подкрепа за библиотеките” беше връчена на фондацията „Бил и
Мелинда Гейтс”, за инициативата „Глоб@лни
библиотеки – България” за изключителния ѝ
принос за развитието на обществените библиотеки в България, за тяхното утвърждаване
като центрове за информация, комуникация и
електронни услуги за гражданите.
Дейността на фондацията „Бил и Мелинда
Гейтс” започва преди повече от десетилетие с
подкрепа на проекти в областта на здравеопазването по света, за подобряване на живота
на населението в Тихоокеанския северозапад

и за технологично развитие на библиотеките
в САЩ. По-късно дейността ѝ се разширява и
включва подкрепа за образованието в САЩ и
за глобалното развитие. Днес фондацията работи с партньори по целия свят, за да могат
всички хора – особено тези с най-малки възможности – да имат достъп до необходимите им
ресурси, за да успеят в обучението и в живота.
Като част от Програмата за глобално развитие на фондацията „Бил и Мелинда Гейтс”,
инициативата „Глобални библиотеки” се осъществява в страни, доказали необходимостта
и готовността да подпомогнат обществените
библиотеки за предоставяне на свободен достъп до компютри и Интернет и обучение за
пълноценното им използване. Инициативата
се стреми да превърне обществените библиотеки в реални източници на помощ, с която
може да се подобри животът на милиони хора.
Инициираната от фондацията програма
„Глоб@лни библиотеки – България” отговори
на нуждите на българските граждани за равен достъп до информация и ограничаване на
информационната неравнопоставеност, за да
бъдат постигнати националните приоритети за
социално и икономическо развитие. Програмата подпомага приобщаването на българските граждани към глобалното информационно
общество, повишава качеството им на живот
и ускорява развитието на гражданското общество. Тя обединява усилията на партньорите
по проекта и на библиотечната общност за качествена промяна на библиотечното обслужване и за издигане на статута на обществените библиотеки.
Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” предостави 606 320 щатски долара за планиращата
фаза и 14 996 467 щатски долара за осъществяването на програмата. Това е най-значителната инвестиция в развитието на обществени-
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те библиотеки у нас през последните години.
Инвестицията е не само финансова, тя прави
възможно реализирането на една нова съвременна функция на обществените библиотеки в
информационното общество.
Чрез своите целеви библиотеки програмата
има присъствие в 260 от 264-те общини. Тя
осигурява свободен достъп до информационни и комуникационни технологии и Интернет
за посетителите в 960 обществени библиотеки
в 895 населени места. Програмата предоставя безплатно обучение за 3000 библиотекари
в четири направления: ИКТ, управление на
библиотеката, библиотечни услуги, общуване
и работа с потребители и общности. Тя подпомага обществените библиотеки да се превърнат в агенти на промяната и центрове за информация, комуникация, активен културен и
социален живот, за предоставяне на обучение
и електронни услуги за гражданите.
От името на отличените прозвучаха думи
на искрена признателност за оказаното внимание и желание за нови ползотворни съвместни
инициативи за подпомагане на библиотеки-

те. Тази награда „Подкрепа за библиотеките”
е особено важна за библиотечната общност,
защото се превръща в мерило за оценката
на обществото и представителите на отделни
обществени фактори за мястото и значението на библиотеките. Силата на библиотечния
сектор ще дойде от неговото адекватно позициониране в постигането на приоритетите на
обществото и държавата, от релевантните му
усилия, насочени към подкрепа на образованието, културата, социалните и икономическите цели. Авторитетът на организациите и
личностите, които ББИА номинира и награждава, са показателни за правилната посока на
усилията, за престижа на библиотеките и професионалната ни организация. В този смисъл
първата награда „Подкрепа за библиотеките”
е многообещаваща.
Сведенията за организациите са взети от подадените формуляри за кандидатстване.

Ключови думи: награди,
подкрепа за библиотеките

Обществен дарителски фонд –
Стара Загора

Престижно е да си в една
класация с Бил Гейтс

Красимира Лекова | k_lekova@abv.bg
Кореспондент за Югоизточен регион
Фондация Обществен дарителски фонд
– Стара Загора, е учредена на 10.VІ.2003 г.
Фондът се създава по инициатива на Обществения съвет за социални дейности и закрила
на детето – Стара Загора, който обединява
усилията на десетки неправителствени организации и общественици. Той става част
от Пилотната програма „Обществени фондове и социални предприятия”, финансирана
от Американската агенция за международно
развитие (USAID). Програмата се изпълнява
от Каунтърпарт Интернешънъл – американска
неправителствена организация, подпомагаща развитието на общностите и гражданското
общество в над 60 страни по света. В Стара
Загора Фондът оказва конкретна помощ при

разработване и осъществяване на стратегии,
програми и проекти в социалната сфера. Той
ще развива и утвърждава идеалите на гражданското общество. Целта му е да акумулира средства за финансиране на значими за
цялата общност проекти. Фондът насърчава
сътрудничеството между органите на местното самоуправление, бизнес средите и неправителствените организации. Принципите на
Фонда позволяват прякото участие на гражданите в определянето на приоритетите на
местното развитие чрез публични форми, на
които се прави оценка на нуждите на общността. С поставянето на началото на проекта
„Обществени фондове и социални предприятия” и в Стара Загора се продължава силната
традиция на благотворителност, запазена в
духа на българина и оставила дълбоки следи
в периода на Възраждането.
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„Хубавото е, че има много хора, които идват при нас и държат дарението им специално да е за книги и библиотечни нужди”, твърдят приятелите на библиотека „Родина” от
Обществен дарителски фонд – Стара Загора
(ОДФ). Тази година в навечерието на Деня на
народните будители те влязоха в номинациите
на Българската библиотечно-информационна
асоциация за наградата „Подкрепа за библиотеките 2010” заради добрата им работа със
старозагорската читалищна библиотека.
„Наградата е изключително ценна, още повече, че ни подрежда в една класация с тазгодишния ѝ носител фондация „Бил и Мелинда
Гейтс”, с която в никакъв случай не можем да
се сравняваме. Но за нашите мащаби в Стара
Загора и от гледна точка на партньорството
ни с „Родина” е показателна”, смята изпълнителният директор на ОДФ Даниела Димитрова.
От създаването си през 2003 г. до днес
Фондът подкрепя иновативни проекти на „Родина”, които осигуряват съвременни библиотечни услуги за гражданите в града на липите, поетите и правите улици. „Ключът е в
това, че поддържаме добри, редовни и работни взаимоотношения помежду си”, вярват
сътрудниците на ОДФ. С негова помощ са набавени 4 компютърни конфигурации за ползватели, цветен лазерен принтер, лаптоп, широкоформатен ксерокс, дигитален фотоапарат
и домашно кино за Детския отдел. Създаден
е Детски културно-информационен център с
динамичен сайт и клуб „Приятели на книгата”.
Фондът е партнирал на библиотеката по програмите ѝ за стимулиране на детското четене и
за провокиране на интереса
към знанието и творчеството
у децата: клуб „Приятели на
книгата”, „Четяща Стара Загора”, „Деца четат на деца”,
„Ваканция в библиотеката”.
С негово съдействие са изработени и отпечатани рекламни материали, обзаведена е
лятна читалня, осъществени
са контакти със социални
домове и НПО. Фондацията
съдейства за подобряване на
условията за работа за хората с увреждания, които са
читатели на библиотеката, и
подкрепя финансово проекта „Библиотеката – традиции
и новаторство”.

„Най-нетрадиционното събитие, което направихме, бе първият в Стара Загора благотворителен търг на книги и на картини от млади старозагорски художници в подкрепа на
комплектуването на библиотечните фондове с
нови издания. Идеята бе на директорката на
„Родина” Слава Драганова, която много плахо
ни я поднесе, а ние много я харесахме. Наистина в началото звучеше и рисковано, и екзотично да предложим книги на търг. Оказа
се обаче, че идеята е изключително успешна
и всички книги се продадоха”, спомнят си от
благотворителната организация. Точно тогава
се навършват 100 години от първото издание
на „На Острова на блажените” на Пенчо Славейков и неслучайно на търга цената на книгата надминава 4 пъти първоначалната стойност и стига 500 лв. С приходите от търга са
набавени 593 тома нови книги, а със средства
на ОДФ – още 509 нови издания.
Благотворителният търг на библиотека
„Родина” м.г. бе подкрепен от Обществен дарителски фонд – Стара Загора.
„Като сума това може и да не са много пари,
но като идея и реализация бе голям успех. А
и тогава в библиотеката 5 месеца не си бяха
позволили да си купят нова книга от бюджета
си”, посочва Даниела Димитрова.
Като основен партньор Фондът участва
активно и в отбелязването на 150-годишния
юбилей на библиотеката през 2010 г. С финансовата му подкрепа е отпечатан библиографският указател „Периодичен печат. Стара Загора 1882–1944”. Юбилейната изложба
„Библиотека „Родина” в три века” се превръща
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в „пътуваща” и е представена в Стара Загора, София и Пловдив.
От ОДФ помагат и
за провеждането на
Националния семинар
„Автоматизирана библиотека – днес и утре”
(съвместно с фирма
РС-ТМ ООД) и VІ Маратон на четенето „Четяща Стара Загора”.
Като цяло фондацията
е подкрепила проекти
на библиотека „Родина” на обща стойност
40 580 лв.
В момента пак са
ангажирани с подкрепата на последната
кампания за набиране на средства за обзавеждане на Детския отдел и на многофункционалната зала за деца в ремонтираната сграда,
за което „ББИА онлайн” разказа в предходния
си брой.
От ОДФ в момента работят по още няколко големи проекти: заедно с фондацията на
бившата ни шампионка по тенис Мануела
Малеева за осигуряване на ортопедични прегледи и протези за деца в риск. За да привлекат застъпници за каузата, двама доброволци – Любка Тодорова и Бранимир Христов
– в момента прекосяват Европа с тандемен
велосипед. Кампанията „Благотворителност
на колела” има страница във Фейсбук и може
да бъде подкрепена с изпращане на есемес с

текст DMS TANDEM на единен дарителски номер 17 777.
„Винаги е трудно да убедиш някого, че ние
сме хората, които можем да помогнем, така че
парите да стигнат точно там, където най-много има нужда в момента. Винаги се сещаме за
едно семейство чужденци, които много искаха
да дарят лекарства и книжки за деца от един
социален дом, а всъщност малчуганите се
нуждаеха най-много от място, където да спортуват, да излизат, да са навън, да общуват.
Е, убедихме ги. Вярно е, че някои дарители
предпочитат да дават директно, но често така
се получава объркване. Ние сме насреща, защото събираме много информация от различни
места и знаем какви са нуждите точно сега”,
убедени са в Обществен дарителски фонд. В
това сме убедени и ние
в библиотека „Родина”.
Ключови думи:
библиотека „Родина” –
Стара Загора,
дарителски фондове,
фондации
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Икономиката на услугите
и новите предизвикателства
пред информационния сектор
Оля Харизанова | olha@feb.uni-sofia.bg
СУ „Св. Климент Охридски”

говореше за ново информационно общество и
разрастване на цифровата икономика, а след
това и за значимостта на информационната икономика, то днес е актуално развитието на т.нар.
икономика на услугите. Тя е сравнително
нов модел за икономическа активност, произтичащ от нарастването на интереса към и популяризирането на сектора на услугите (който
увеличава своя дял и значение за световната
икономика). Известна е също така като функционална икономика (обозначаваща относителното значение на услуга, прикрепена към
продукт, предлаган от дадена организация) [8].
По своята същност терминът се отнася до модел, при който голяма част от икономическите
дейности са насочени към предлагането на: (а)
отделна услуга; (б) сложна и съставна услуга,
вградена в пакет, съпътстващ продукт; (в) система от услуги. Например производителите на
софтуер третират своята дейност като бизнес
услуга (бизнес решения, доставяни на определена цена, включително чрез абонамент) или
система за обслужване. Същото се отнася и до
производителите на компютърна техника, които
си осигуряват постоянен поток от приходи чрез
практиката на текущи договори за поддръжка,
абонамент за сервизно обслужване и др. Подобни трансформации се открояват и в банковия
сектор, където прилагането на ИКТ намалява
разходите за служители и материална база, увеличава комуникационните канали с потребителите, създава предпоставки за предлагането на
по-голям набор от банкови услуги (вж. и фиг. 1).

В началото на второто десетилетие на XXI
век, изненадващо за мнозина, се открои небивало единство в науката. Разнолика и дискусионна, тя все пак се обедини около твърдението, че краят на ХХ век бележи „нова ера”
за човечеството, отличаваща се с две ключови
характеристики: глобализация и цифрова
икономика. Не подлежи на оспорване мнението, че настъпилата трансформация вследствие развитието на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) въплъщава
социални, икономически, политически, технически и културни процеси и засяга почти всички икономики в света. Всъщност преходът от
индустриално към информационно общество,
стартирал през втората половина на отминалия век, изправи човечеството пред фундаментални предизвикателства и най-вече пред
това, да остави нещо ново след себе си: да
се демократизира и да се глобализира (т.е. да
обедини интереси, ресурси, пазари и човешки
потенциал) чрез технологиите за създаване,
обработка и съхраняване на информация. И
все пак амбицията за „революционно начало”
породи един нов парадокс – този на неограничените възможности за свободен избор, но
в силно контролирана среда. Къде са корените
на съвременния парадокс? Безспорен ли е свободният достъп до технологии? Ако е вярно, че
достъпът до информация е за всеки, ако наистина светът е „на едно кликване отстояние”, то
Фиг. 1. Еволюция на икономиката:
кой поддържа системите, кой осигурява „неоот продукти към услуги [по: 5]
граничените възДоставка
можности”, какви са подбудите
Продукти
Услуги
на съвременните
Желязо, стомана,
информационни Материали
Ресторанти, конструкции,
цимент, автомобили,
елфи и пред как- Краен продукт
продажби и др.
потребителски стоки и др.
ви проблеми са
Компютри, книги,
Телекомуникации,
изправени те?
Информация
списания,
вестници,
телевизия, образование,
Всъщност,
музика и др.
консултации и др.
ако доскоро се
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С други думи, съществуващото доскоро
разделение между продукти и услуги намалява, като се стига до единство/сливане между
тях. Концепцията, че продуктите и услугите са
свързани помежду си и услугата представлява
все по-важна част от даден продукт, се нарича
servitization на продукти. Характерно за този
процес е това, че когато една пазарно ориентирана организация се стреми да оптимизира
продажбите и да увеличи печалбите си, тя поставя акцент върху съпътстваща(и) услуга(и)
за удовлетворяване на клиентите си. Освен
всичко друго, това подпомага повишаването
на нейната репутация на пазара.
Накратко, икономиката на услугите се отличава с трансформация на самите услуги, на
тяхната същност и обхват. Същественото в случая е, че се реализира нова бизнес технология
чрез постиженията в сферата на ИКТ. В повечето случаи услугите вече са разнообразни групи от икономически дейности, които не са пряко свързани със самото производство на стоки,
а най-често добавят стойност под формата на
интелектуален труд, съвети, управленски умения, посредничество, обучение, забавление.
Например масовизирането на ИКТ (с други думи
– свободният достъп до тях) вече позволява на
всеки компютърно грамотен човек да участва в
нарастващ брой дейности, свързани с предоставянето на услуги в реално или отложено време
онлайн; разпространяването на дигитални копия на произведения на изкуството и културата
вече не е новост; разработването и доставянето
на софтуер онлайн е обичайна практика, която
не отличава този продукт (софтуера) от други
продукти. Може да се каже, че субектът на новите услуги има възможност да се възползва от
нарастващите мащаби на цифровата икономика
в качеството си и на разработчик, и на доставчик по схемата: производство на продукт, доставян като услуга или чрез услуга на много хора.
Нещо повече, това не е привилегия единствено
за големите бизнес корпорации, а е възможност
и за микро- и малките фирми, за разнородните
организации от всички сектори на обществото,
както и за отделен професионалист [вж. напр.
3, р. 74–81].
Чрез използването на новите технологии
се разширява и обхватът на сферите, в които
се предлагат услуги, като: здравеопазването,
банкирането, финансовите услуги, пазарът
на недвижими имоти, електронната търговия,
туризмът, обучението, информационното об-

служване... Нещо повече, връзката между
доставчиците на т.нар. ново поколение услуги
и техните потребители също се променя. Съвременните технологии създават условия за
разработване на продукт, който не е в масово производство, но който потенциално може
да бъде масово консумиран. Такъв е случаят
с онлайн достъпа до речници, енциклопедии,
вестници, музейни сбирки, софтуер и др. Съществено е това, че връзката с доставчиците
на услуги лично или на място вече няма съществено значение за самите услуги и техните
потребители [9, р. 6–12]. В много случаи те
се предоставят значително по-ефективно чрез
Интернет или чрез други отдалечени комуникационни технологии, като в нередки случаи
разработчикът или доставчикът може да е
анонимен.
Икономиката на услугите и промените,
които тя налага в обществените и икономическите структури, отразяват развитието на
различните научни направления, технологиите, организацията на дейностите, самите
производствени процеси, ролята и обучението на персонала и пр. Тя засяга почти всички
сектори на световната система, включително
междуправителствени организации, частния
сектор, регионални организации, неправителствени организации, както и отделните
държави в няколко аспекта: (1) характера на
икономическите и обществените субекти; (2)
динамиката на стопанските и други процеси;
(3) иновативните нагласи и дейности на фирмите и другите организации; (4) подборът и
интегрирането на адекватни нови технологии;
(5) интеграцията към националните, регионалните и глобалните процеси.
С други думи, съвременната икономика се
основава на поредица от ключови трансформации на макро- и микроравнище. За редица
анализатори те са толкова решаващи, че е
основание да поставят нов етикет – смяна на
технико-икономическата парадигма. В същото
време обаче данните, анализирани и популяризирани от специализирани екипи, красноречиво очертават любопитна, но проблематична
картина за близкото бъдеще на цифровата
икономика, а оттук – и на новата икономика
на услугите.
Какви са основанията за подобно твърдение? Вярно е, че организациите (особено библиотеките) разполагат с подобаващи информационни технологии и ресурси. И все пак те

22

Библиотеката в ХХІ век

са изправени пред необходимостта да използват по-добре, по-ефективно онова, което вече
имат. С особена сила това се отнася до постигането на яснота относно това, каква стратегия за растеж да изберат, налага ли се промяна или надстройка на технологиите, с които
разполагат, как да премоделират процесите и

Фигура 2. Тенденции и механизми
на прехода към икономика на услугите
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уменията на персонала така, че да постигнат
синхрон между възприетия модел и реалното
функциониране на организацията, нейния работен цикъл (фиг. 2).
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се насочат към активно представяне в икономиката на услугите.
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Сводният каталог НАБИС –
национален каталог
на академичните библиотеки
в България
Събина Анева | sabina.aneva@nalis.bg
Фондация НАБИС
Екатерина Дикова | ekaterina.dikova@nalis.bg
Фондация НАБИС
Сводният каталог НАБИС обединява каталозите на 14* от академичните библиотеки в
България и съдържа около 1 милион библиографски записа с амбицията на създателите му
да се разраства. Предоставен е за обществено
ползване само преди година и вече предлага
редица услуги, отличаващи го от останалите
сводни каталози в България. Интегрираното
търсене в него става по няколко показателя –
заглавие, автор, тема, дума от записа – едновременно във всички информационни ресурси
(електронни каталози, дигитални библиотеки,
периодични издания и онлайн бази данни по
договори за абонамент), предоставяни от библиотеки, използващи различни библиотечни
системи.
Подобно търсене се предлага за първи път
в българското интернет пространство. Съществуващите онлайн каталози обикновено
са организирани около фирми, предлагащи
библиотечен софтуер (само университетски
или само регионални сводни каталози) или
благодарение на усилията на някои големи
библиотеки (сводни каталози на периодика,
които обаче не са актуални). За сравнение,
най-големият своден каталог на PC-TM ООД
– Каталогът на университетските библиотеки
(КУБ) – включва 310 000 библиографски записа от 15 библиотеки, работещи с предоставената от PC-TM библиотечно-информационна
система (АБ), а най-големият своден каталог

* Две от библиотеките са с филиална структура: Библиотеката на Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ се състои от 30 библиотеки (1
централна и 29 филиални), а библиотеките на БАН
са 50 (1 централна и 49 филиални).

на обществени библиотеки РЕГИНА на СофтЛиб е със 150 000 записа от 4 библиотеки. Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” предлага електронен „Своден каталог на
чуждестранните периодични издания в България (1984–2007)”, съдържащ библиографска информация за чуждестранни списания и
продължаващи периодични издания, набавяни
от 1984 до 2007 г. във фондовете на 182 библиотеки от цялата страна, а Регионалната библиотека „Пенчо Славейков” – Варна, има своден каталог на чуждестранните периодични
издания (1998–2000), получавани в по-големите библиотеки в Североизточна България.
В условията на фундаментални технологични постижения и непрестанното им навлизане в изследователската работа и образованието, в условията на нарастваща потребност
от качествени информационни услуги при все
по-силната конкуренция между различните
научни и културни институции и все по-голямата необходимост да се редуцират разходите
им се изисква по-бързо и ефективно издирване на актуални информационни източници
от страна на академичната аудитория – учени, преподаватели и студенти. С оглед на тези
обстоятелства, в началото на 2009 г. Динчо
Кръстев – директор на Централната библиотека на БАН, създаде концепция за национална академична библиотечно-информационна
система и предостави едноименния си проект
– Проект НАБИС – на вниманието на фондация
„Америка за България” (ФАБ), която се нае да
осигури необходимите финансови средства за
срок от 5 години. Особена заинтересованост
към замисъла на Д. Кръстев прояви Карл Форцхаймър – председател на борда на директорите на ФАБ и дългогодишен член на Управителния съвет на Нюйоркската обществена
библиотека. Двамата опитни библиотечни мениджъри старателно обмисляха и обсъждаха
стратегии за постигане на целите на проекта и, заедно с Франк Бауър – президент на
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ФАБ, проведоха поредица ползотворни срещи.
В резултат постепенно се оформи идеята за
създаване на фондация, изцяло ангажирана с
реализацията на проекта.
Фондация НАБИС беше вписана в регистъра за юридически лица с нестопанска цел на
15.ІV.2009 г., макар че активната ѝ работа започна далеч преди това. Още в началото на
годината се проведе неформално заседание
на представители на институциите учредителки – Централната библиотека на Българската
академия на науките, Софийския университет
„Св. Климент Охридски” и Американския университет в България – на което с ентусиазъм
се правеха планове за бъдещето и бяха изработени основните концепции за развитие. На
6.ІІІ.2009 г. бе подписан Учредителен акт –
устав на фондацията, узаконяващ точното ѝ
название и адрес, нейните цели, имущество,
дейност, органи за управление, устройство
и др. За управителни органи на фондацията бяха определени: Съвет на учредителите,
Съвет на директорите и Съвет на експертите.
Бяхме много щастливи, когато на поканата ни
за участие в Съвета на експертите отговориха с „да” Диана Маркъм (директор на отдел
„Библиотечно обслужване” в Конгресната библиотека на САЩ), Ричард Овъндън (директор
на Бодлеанската библиотека в Оксфордския
университет, на колекциите от редки и ценни издания и ръкописи и на Бодлеанския център за изследване на книги) и Робърт Дарнтън
(директор на Университетската библиотека в
Харвард и професор в същия университет).
Възможността да обсъждаме проблемите и въпросите, които ни вълнуват, с тези специалисти от световна величина е невероятен шанс
не само за нас, но и за цялата библиотечна
общност в България.
През първата година от съществуването
си ФНАБИС насочи всички усилия и средства
за придобиване и конфигуриране на хардуер и софтуерни платформи, необходими за
изграждането на Националната академична
библиотечно-информационна система и сводния каталог. Изграждането се планираше в
два етапа: първи – създаване на мрежа между библиотеките учредителки (завършил на
23.ІХ.2010 г., когато каталогът беше предоставен за обществено ползване), и втори – разширяване на мрежата към всички желаещи да
се присъединят академични, университетски и
технологично готови за това обществени библиотеки.

През 2011 г. усилията ни бяха насочени
главно към привличане на асоциирани членове, чиито библиографски записи да бъдат поетапно добавяни към каталога. Вече имаме 11
съмишленици:
1. Висше училище по застраховане и финанси, София
2. Нов български университет, София
3. Съюз на архитектите в България, София
4. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив
5. Икономически университет, Варна
6. Централна медицинска библиотека, София
7. Технически университет, Габрово
8. Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов
9. Аграрен университет, Пловдив
10. Технически университет, София
11. Технически университет – София, Филиал Пловдив
Библиографските записи, предоставени
от асоциираните членове на фондацията, са
вече част от Сводния каталог НАБИС. Каталогът може да се използва лесно и ефективно от
всеки ползвател. Достатъчно е само да се въведе ключова дума в полето за търсене. Има
възможност и за разширено търсене.
Ползвателят получава списък с резултати
от търсенето си, като най-отгоре се посочва
точният им брой, както и броят на незаетите
източници. Има възможност за пренареждане
по релевантност, по дата, популярност (отчита
се честотата на ползване), автор и заглавие.
Сам по себе си списъкът представлява подредени по релевантност: малки изображения на
първата страница на документите, вида им,
кратко библиографско описание, сведение за
библиотечния фонд, в който се съхраняват.
Под тази информация има следните линкове:
1. Разгледай онлайн – достъп до документа
онлайн; ако не се предоставя такъв, се появява линкът Заявка;
• Заявка – свързва ползвателя с онлайн
каталога на библиотеката, притежаваща
търсения информационен източник, и оттам е възможно да се направи директна заявка за заемане, ако такава услуга се поддържа от конкретната библиотека;
• Местоположения – библиотеки, притежаващи документа, сигнатура и наличност;
• Подробни данни – представени са данни за заглавие, автор, предмет, издател,
година на издаване, физически характе-
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ристики, както и линкове до библиотечния
документ в онлайн каталога на библиотеката, притежаваща ресурса; съдържание,
кратко резюме, ако са налице; достъп до
електронната книжарница Amazon.com, до
WordCat, до пълния текст;
• Резюмета и тагове – опцията, която все
още се разработва, ще дава възможност на
ползвателите със съответни права да подготвят резюмета и да тагират определени
документи;
• Още – намереният документ може да
бъде използван онлайн (ако е предоставена такава възможност).
Подготвени са поредица от предварително
създадени филтри, а именно: тема, автор/създател, колекция, година на издаване, вид на
материала, език. Предложени са подсказващи
близки теми и автори, подпомагащи търсещия
с допълнителна информация.
Списъкът с резултати от търсенето е възможен след сложна предварителна подготовка на
библиографските и административните данни.
На първо място данните се трансформират в
PNX (Primo Normalized XML) записи или нормализирани XML (Extensible Markup Language)
записи, обработени съгласно строго индивидуализирани правила, които ги унифицират и
стандартизират. Използват се шаблони, които прилагат различни функции, валидиращи
условия, таблици за съответствия и др. След
това данните се подлагат на дедубликация, за
да се изключват повторенията, и се представя
най-доброто от подадената информация чрез
обединяване на библиографските записи.
Следва FRBR-зация (Functional Requirements
for Bibliographic Records), чрез която се извършва групиране на библиографските записи
с цел оптимизирано информационно обслужване на читателите.
За да могат библиотеките, участващи в
проекта, да предоставят актуална и релевантна информация, е необходимо да се използва единен формат за описание за създаване
както на традиционни, така и на електронни
(вкл. онлайн) каталози, чрез което се създават онлайн каталози. Най-разпространеният
в света формат от този тип – MARC 21 – се
използва във водещи библиотеки от ранга на
Конгресната библиотека на САЩ, Британската национална библиотека, Руската държавна
библиотека и др. Ето защо ФНАБИС се зае с

адаптирането на този формат към българските
условия и с превода на основната документация:
Understanding MARC Bibliographic,
Understanding MARC Authority,
MARC 21 Format for Bibliographic Data,
MARC 21 Format for Authority Data.
За по-експедитивна работа бе създадена
работна група, отговорна за качеството на
превода: Екатерина Дикова и Мила Куцарова
(преводачи), Събина Анева, Мария АргироваГерасимова, Биляна Яврукова и Елка Богушева (редактори) и Ирина Кузидова-Караджинова (коректор).
Първите три документа са преведени и
представени на сайта на ФНАБИС. Успоредно с
тази дейност течеше и подготовка на многоезичен речник на термините, използвани в този
формат, учебен речник за библиотекари и пояснителен списък на ключови съкращения,
също публикувани на сайта на фондацията.
Важен аспект от проекта НАБИС е организирането на адекватна подготовка на персонала. Доколкото за успешното изграждане на
Национална академично-библиотечна мрежа
и единен електронен каталог са нужни общ
стандарт за библиографско описание и обща
софтуерна платформа, обучението се провежда в две основни направления:
• запознаване с MARC 21 стандартите;
• усвояване на избраните софтуерни
платформи, необходими за създаването и
поддръжката на националната библиотечна мрежа.
Проектът НАБИС е със значима обществена полза. Той спомага да се намерят разумни
отговори на редица предизвикателства пред
библиотечното дело в България: императивната нужда за сътрудничество между академичните библиотеки, непрекъснатото увеличаване на цените на научните публикации и
на онлайн източниците за специализирана
информация, съответните финансови ограничения, налагащи оптимизиране при закупуването на информационни източници, необходимостта страната да се включи в процесите на
дигитализиране на библиотечните документи
и на бързо изграждане на дигитални библиотеки в Европа и в света.
Ключови думи: академични библиотеки,
НАБИС, сводни каталози

26

Библиотеката в ХХІ век

Дигиталната библиотека
на Националния
статистически институт
Камелия Конeва | kamelly@abv.bg
Кореспондент за Югозападен регион
Свободно достъпните в световната мрежа
дигитални библиотеки – световни, европейски и национални, са ценен и надежден допълнителен ресурс за всяка библиотека, при
това – безплатен. Възможността хората да ги
ползват, независимо от мястото, където се
намират, е изключително постижение на съвременния свят. А ролята на библиотеките е
безспорна – както в създаването на дигитални
колекции и представянето им в Интернет, така
и в популяризирането и използването на тези
ресурси за образование, наука, бизнес или
просто за развлечение.
Библиотеката на НСИ е създадена през
1897 г. към Дирекцията на статистиката на
Българското княжество. Днес е модерна библиотека, която предлага автоматизирано обслужване на над 7000 потребители годишно.
Дигитализиран е уникален фонд от статистически и икономически публикации, някои от
които са библиографска рядкост – Статистически годишник 1909; Статистика на движението
на населението. Женитби, бракоразводи, раждания, умирания 1881; Статистика за изселванията от Княжеството в чужбина 1893–1902;
Списък на населените места 1881; Статистика
на изборите за народни представители 1900.
Процесът започва през 2007 г., с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Библиотеката разполага с дигитален център с
комплексна технология за управление на дигитални бази данни – сканиране, дигитално
реставриране, обработка и онлайн разпространение. Софтуерът е съвместна разработка
на СофтЛиб ООД и Прима Софт ООД.
Дигиталната библиотека, представена на
уебстраницата на НСИ, дава възможност за
бърз, отдалечен и безплатен достъп до статистическа информация за гражданите. Над
600 000 дигитални страници са представени в
няколко колекции:

„Статистически годишник на България” – над 80 издания за периода 1909–2005
г. с данни за социално-икономическото и политическото състояние на страната.
„Статистика на изборите за народни
представители” – 10 статистически публикации с информация за проведените парламентарни избори в България за периода 1900–
1928 г.
„Демографска статистика” за периода
1881–2002 г. – информация за движението на
населението, женитби, бракоразводи, раждания, умирания, информация за населението
по пол и възраст, по населени места, околии
и окръзи.
„Здравеопазване” за периода 1944–2002
г. – статистически публикации с информация
за здравния статус на населението, брой и
дейност на лечебните и здравните заведения
и медицинския персонал.
„Криминална статистика” и „Престъпления и осъдени лица” за периода 1883–
2000 г. – информация за нивото на престъпността, дейността на съдебната система в
България и номенклатурата на престъпленията съгласно българското законодателство.
„Статистически справочник на Република България” за периода 1997–2007 г.
„Туризъм”, „Статистика на културата”,
„Книгоиздаване и печат” и др.
Най-новото от Библиотеката на Националния статистически институт са публикуваните
в Интернет пълни текстове на сп. „Статистика”. Дигиталната колекция съдържа над 250
бр. от списанието от създаването му през 1929
г. до наши дни – научни статии, методологични разработки и анализи с резюмета на френски, руски и английски език.
За дистанционните потребители е осигурено виртуално справочно обслужване – помощна информация за ползването им във вид на
текст и клипове.
На 13-ия годишен семинар на СофтЛиб ООД в
гр. Габрово (октомври 2011 г.) колегите от Библиотеката на НСИ обявиха 9625 онлайн потреби-
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тели на своя дигитален продукт.
Кои са те?
Потребители на този вид информация са научни работници,
преподаватели, студенти, ученици от специализирани училища, специалисти – икономисти,
социолози, юристи и вещи лица
от търговски и консултантски
фирми, социологически агенции
и др. Статистически данни се
ползват още и от политици, журналисти, служители в държавното и общинското управление, в
посолства. Уникалните издания
са интересни за всеки, който е
любопитен към данните за живота на страната в миналото.
Една такава възможност е дигиталната библиотека на Националния статистически институт.
А какво ново да очакваме? Това е най-голямата серия статистически издания – „Преброяване на населението и жилищния
фонд в Република България”, 1900–2001 г.

Ключови думи: дигитализация,
дигитални библиотеки,
Национален статистически институт

10 килограма поезия
се родиха под липите
Рекорден брой поети събра
28-ото издание на Националния
младежки конкурс за поезия
„Веселин Ханчев“ в Стара Загора
Красимира Лекова | k_lekova@abv.bg
Кореспондент за Югоизточен регион
Националният младежки конкурс за поезия
„Веселин Ханчев” е събитие, което достойно
защитава старата поетическа слава на Стара
Загора. Всяка година от 28 лета насам то обединява усилията на различни творчески поколения и превръща града на липите за няколко
дни в поетическа столица на България. Тази
престижна възраст е сериозна атестация за
творческа зрялост и завоюван авторитет, вяр-

ват организаторите от библиотека „Родина” и
партньорите им от Къщата музей „Гео Милев”
и Община Стара Загора. Младите поети идват
от всички краища на страната, готови да четат стихове, да ги слушат, да разискват, да
спорят. За мнозина от тях това е първа изява,
първо признание на таланта им. Но конкурсът
се очаква и от утвърдените вече творци, за
които общуването с младите е едно предизвикателство. За старозагорската общественост
с афинитет към поезията конкурсът е бил и
си остава един празник, свързван завинаги с
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името и мисията на библиотеката.
Националният конкурс за поезия
е утвърдена школа за таланти. Достатъчно е да се споменат имената
на Елин Рахнев, Крум Филипов, Мария Донева, Иво Рафаилов, Стоил
Рошкев, Владислав Тинчев, Десислава Неделчева, Николай Атанасов, Камелия Спасова, за да стане
ясно, че носителите на наградите „Веселин Ханчев” се превръщат
действително от ярки „прохождащи” дарования в истински творци.
Съществуват и други литературни
младежки конкурси, но Ханчевият
конкурс запазва своята уникалност
с фестивалния си характер.Тук младите автори се срещат с известни
поети, общуват с критици и издатели, опознават се помежду си, зараждат се нови приятелства и творчески кръгове. Много важна е помощта, която оказват приятелите на конкурса
– бивши участници, поети, критици, издатели,
които продължават да се включват активно в
неговото прераждане всяка година.
На фона на общата криза и безпаричната
ситуация в културата лирическото съревнование събра повече поети от всеки друг път. За
пръв път „отрочето, което се роди преди 28
г. и продължава да се рее в облаците” събра
рекордните 153-ма кандидати за наградата
„Златното яйце”.
„Конкурсът „Веселин Ханчев” е специално
място за поезията, което се превърна в традиция за няколко поколения поети, минали от
тук. Освен че творят, правят творчески работилници и създават общности, те продължават да се събират и да правят четения и след
него. Тази година освен многото поети имаше
и изключително добра поезия, с различна и
напълно завършена лирика”, обобщи председателят на тазгодишното жури Мария Калинова. Заедно с лауреатите от предишни издания
Иван Ланджев и Дана Белева те отличиха общо
15 от участниците с награди и поощрения.
24-годишен журналист с диплома по специалността „Скандинавистика” от СУ „Св. Климент Охридски” стана носител на голямата
награда „Златното яйце”. Столичанинът, който
отскоро работи в инфосайта novinite.com –
Никола Петров, участва за четвърти път в лирическата надпревара. В колекцията си от награди вече има ІІ и ІІІ място от Стара Загора,
но сега за пръв път пое в ръцете си статуетка-

Диана Атанасова от отдел „Култура и вероизповедания“ на Община Стара Загора връчва
„Златното яйце“ на Никола Петров
та, изработена от скулптора Красимир Зарков.
Миналата година неговото произведение „Научи ме на изкуството да слизам / методично /
бавно / по задник / или лазейки... ” спечели
третата награда. Тази година Никола участва
с 10 творби, от които журито се заинтригува
искрено.
То даде и две втори награди: на 22-годишния пловдивчанин Димитър Манолов и на
20-годишната софиянка Надежда Московска,
които също имат по няколко участия в досегашните поетически надпревари. Трети в класирането е 19-годишният студент във Виена
Димитър Ганев, за когото това е прощъпулник
в мерената реч.
За 28-ото издание, чиято финална права
беше върху каменните плочи на Античната
улица в Старозагорския исторически музей,
бяха пресяти над 1400 творби на автори от 57
населени места на възраст от 14 до 26 години,
които все още не са издали първите си книги. Най-много – 47, бяха авторите от столицата, 10 от Варна, 7 от Пловдив, по 6 от Бургас
и Русе, петима плевенчани и по четирима от
Стара Загора и Добрич. Общо 12 са поетите от
села от различни краища на страната.
Литературното четене бе предшествано от
изложба, посветена на писателя Димитър Подвързачов и неговия софийски кръг от приятели, подготвена от специалистите от Националния литературен музей и Националната
библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.
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За пръв път от доста години
лауреатът от „Веселин Ханчев
2010” не представи първата си
книга: оказа се, че 24-годишният Калин Петров преценил, че все
още няма достатъчно добри произведения, за да ги разположи
между кориците.
За сметка на това поетесата
Дана Белева представи премиерно първа книга с разкази под интригуващото заглавие „Надморска височина на любовта”.
В деня след огласяването на
победителите се проведе и традиционната поетическа работилница, чийто домакин е Къщата музей „Гео Милев” – съорганизатор
на проявата заедно с библиотека
„Родина” и Община Стара Загора. Пак по традиция почитателите на съвременната лирика
от София можаха да се запознаят с отличените
автори на 11 ноември в читалище „Бачо Киро”.
Повече информация за конкурса и стихотворенията на наградените и поощрените автори могат да бъдат прочетени на уебсайта на
конкурса.

Катя Зографова от Националния литературен
музей открива изложба за Димитър Подвързачов
Ключови думи: библиотека „Родина” –
Стара Загора, Национален младежки конкурс
за поезия „Веселин Ханчев”

Училищните библиотеки –
партньор за повишаване
качеството на образованието

Традиционни библиотечни практики
и иновационни форми
Рени Велкова | rre_reni@abv.bg
НПГПТО „Михаил В. Ломоносов”

На 31 октомври 2011 г. в рамките на Националната кампания за възраждане на библиотеките, кампанията „Заедно да направим училищните библиотеки видими” и в навечерието
на 1 ноември – Деня на народните будители,
в офиса на Българската библиотечно-информационна асоциация се проведе национална
работна среща на тема „Училищните библиотеки – партньор за повишаване качеството

на образованието – традиционни библиотечни
практики и иновационни форми”, инициирана
от Секцията на училищните библиотекари към
ББИА. Гости бяха Ели Попова (директор на
Изпълнителното бюро на ББИА), Рашел Леви
(преподавател в 18 СОУ „Уилям Гладстон”),
Йоана Йончовска (завеждащ библиотеката в
Министерството на външните работи), Иглика
Ангелова (автор на портал за насърчаване на
четенето) и Пламена Златкова (преподавател
в УниБИТ). В срещата участваха повече от 30
училищни библиотекари от София, Благоев-
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град, Варна, Сопот и Карнобат, обединени от
идеята да презентират традиционни и иновативни форми, прилагани в практиката им.
Акцент на срещата бяха дейности, съпътстващи и обогатяващи традиционното библиотечно обслужване. Училищната библиотека
е уникална образователна среда, в която не
само се предоставят библиотечно-информационни услуги, но и се надграждат знания,
формират се интереси, съдейства се за индивидуалното личностно изграждане. Специфичното ѝ място в училищната общност позволява
да се организират и провеждат разнообразни
събития – извънкласни дейности и инициативи, индивидуална работа с деца, съвместни
междуучилищни прояви, реализиране на проекти, доброволчески кампании и др.
Промяната на класическото разбиране за
библиотеката единствено като място за съхранение и предоставяне на книги е постижима
с прилагането на ефективен модел. Успешното партньорство между училище и библиотека
зависи от компетентността, комуникативността и разнообразието от форми, които библиотечният специалист прилага; от наличието
на богати в съдържателно отношение информационни ресурси и техника за използването
им; от степента на ангажираност и подкрепа
от ръководството.
Училищната библиотека на 7 СОУ „Кузман
Шапкарев” – Благоевград, функционира в
сътрудничество с училищната общност и извънучилищни организации, като участва в проекти, дарителски кампании, културни инициативи, сред които се открояват честването на
Световния ден на книгата и авторското право
– 23 април. Мероприятията, посветени на този
празник, включват кампанията „Дари книжка
от сърце!”; маратон по четене сред учениците
от началния курс; конкурси „Книгата, която
винаги ще помня” и „Моят любим литературен
герой”; радиопредаване, подготвено от седмокласници, което звучи по училищното радио „Вселена 7”. Най-добре представилите се
творци, дарители и артисти получават званието „Рицар на книгата” и грамоти и награди
на училищното тържество в края на учебната
година.
Сред най-интересните събития в програмата на традиционните „Празници на словото” от
24 април до 24 май са: конкурс по декламаторско майсторство за ученици от всички възрастови групи; състезание по грамотност за децата от V, VІ и VІІ клас; дефиле на литературните

герои, на което учениците гласуват за найсполучливите костюми и сценично поведение;
празници на първокласниците „Ние вече сме
грамотни!”; участия в Майските празници на
културата и изкуствата за деца, организирани
от Регионалната библиотека „Димитър Талев”
и Община Благоевград; издаване на празничен брой на училищния вестник „Междучасие
Nonstop”; подготовка и издаване на Годишник
на училището.
Библиотеката на Математическата гимназия „Д-р Петър Берон” – Варна, също е
пример за успешен модел на училищна библиотечна практика, при който интерес представлява функционирането на Ученическия
библиотечен съвет, организиран на доброволен принцип и действащ вече три години. Той
осъществява различни инициативи – популяризира библиотеката чрез флаери, плакати
и презентации; проучва читателските търсения и изготвя предложения до директора на
училището за набавяне на нови източници
на информация; организира благотворителни
кулинарни базари, средствата от които се използват за комплектуване на библиотечните
фондове. Учениците създават съвместно своя
книга с впечатления и мнения с интригуващото заглавие „Не пипай”. Библиотекарката Соня
Янчева поддържа Виртуална библиотечна
служба, като чрез електронна поща отговаря
на въпроси, свързани с библиотечните колекции, с обслужването, предоставя препратки
към електронни информационни източници
и др. Публикува месечен бюлетин в сайта на
гимназията за новостите в библиотеката. Библиотеката на Математическата гимназия „Д-р
Петър Берон” – Варна, е член на Международната мрежа на училищните библиотеки.
В 143 ОУ „Георги Бенковски” – София,
е изградена изцяло нова библиотека – функционално обзаведена и оборудвана със съвре-
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менна компютърна и организационна техника. Уютният
интериор, новите книги, набавени по проекти и със
собствени средства, автоматизираните читателски места
и интернет достъпът превръщат библиотеката в желано
място за самоподготовка и
отдих. С помощта на училищното настоятелство „Хермес”
при 125 СОУ „Проф. Боян Пенев” и с активното участие на
библиотекарката Валя Станева за библиотеката са дарени
книги; осигурен е абонамент
за сп. „National Geographic”; закупена е копирна машина; организирана е творческа среща с
писателя Богомил Герасимов и представяне на
книгата му „Мистерията Ева”.
Антоанета Славова (СОУ „Св. св. Кирил
и Методий” – Карнобат) презентира традиционни и иновационни форми на дейност, съчетавайки ги в работата си. Активно използва приложенията за библиотекари в сайта
„Електронен каталог – медиатеки в училище”:
въвежда метаданни, споделя теми в Книгата
на потребителя и организира персоналната
информация за своите читатели. Поддържа и
актуализира текущо блог „Библиотека”, който е част от училищния сайт и съдържа разнообразни и актуални теми, свързани с методиката на преподаване, културни събития,
новонабавена литература и др. Публикува
библиографски справки със сценарии за училищни тържества, помощни материали за часа
на класа, списъци с новонабавени заглавия.
Любопитно е, че чрез него популяризира не
само местни събития, но и събития от национален и световен мащаб – като информация за
Международния ден на учителите, Световния
ден на усмивката, лауреатите на Наградата по
литература на Европейския съюз и Нобеловата награда за литература и др.
Насърчаването на четенето е една от основните цели на училищната библиотека и мероприятията, осъществени във връзка с кампанията „Малкото голямо четене” на БНТ, са
пример за удачни и забавни подходи за активизиране на читателските желания. В 88
СОУ „Димитър Попниколов” – София, се е
състоял конкурс на тема „Моята любима литературна творба”, правени са мултимедийни
презентации на любими книги, показвани са

умалени копия и илюстрации на литературни
творби. Мнението на библиотекарката Богдана Андреева, че интересът към четенето може
да се активизира чрез съчетаването му с форми, които са популярни, съвременни и атрактивни за децата, се потвърждава от големия
брой мултимедийни презентации.
Събитията, организирани в 131 СОУ „Климент Тимирязев” – София, преминават на
няколко етапа – предложения със списъци
на книги, изработване на табла и презентации, прожектиране на филми по произведения и завършват с общоучилищен празник,
включващ състезание за бързо и изразително
четене, литературна викторина, класация на
любими произведения. Добра е идеята на единадесетокласниците да илюстрират и напишат
свои книги на английски език и да подарят
картички със специални послания на малките
ученици.
Слава Цилкова демонстрира възможността да се ползва библиотеката като място за
разработване и осъществяване на различни
проекти. Работата по програма „Коменски”
включва проектите „Отвъд думите”, „Съкровището, което си поделяме” и „Обединени в
културното многообразие”, чрез които се изследват фолклорните обичаи, културата, изкуството и се организират посещения на ученици от участващите страни. Чрез справки от
фонда и Интернет и чрез специални часове
библиотеката информира за страните партньори. Едно от запомнящите се събития е уъркшоп с гостите, на който те представят своята
страна чрез компютърни презентации, постери, изложби, театрални и музикални изяви,
опознават българския фолклор и традиционните ни ястия.
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Презентацията за библиотеките на Националната професионална гимназия по прецизна техника и оптика „Михаил В. Ломоносов”
(НПГПТО) (Рени Велкова), СМГ „Паисий Хилендарски” (Пролет Димитрова) и 18 СОУ „Уилям
Гладстон” (Ваня Динева) показа възможностите на училищната библиотека като място да се
развиват личните способности чрез създаване
на клубове по интереси и за доброволна общественополезна дейност.
В 18 СОУ „Уилям Гладстон” библиотеката е и център на разнообразни клубни дейности. Скаутският клуб, ръководен от библиотекарката Ваня Динева, има проекти, свързани с
екологията и природата. Клубът по шах също
предпочита територията на училищната библиотека за провеждане на своите занимания.
Началните репетиции на театралното студио
„Маската” също започват там. В контекста на
националните инициативи за насърчаване на
четенето клуб „Приятели на книгата” към библиотеката организира литературни мероприятия, сред които среща със Стефан Цанев и
състезания по грамотност и четене за учениците от началния курс.
Доброволчеството е характерно за библиотеката на Софийската математическа гимназия
и се осъществява в различни сфери на нейната
дейност – автоматизация, обслужване, попълване на базите данни. Електронният каталог е създаден на доброволни начала от преподавателката по информатика Милена Константинова още
през 2000 г. Програмата за библиотеката за аналитично описание на статии е направена през
2005 г. от ученици като проект по информатика.
Понастоящем включва над 2000 описания на статии с литературна критика по изучаваните произведения. Като проект по дисциплината „Свят
и личност” през 2008 г. е изградена база данни
за читателските карти, която дава възможност
във всеки момент да се проследи движението на
конкретна книга. Ученици правят през учебната
2009/2010 година презентация за библиотеката
и предлагат идеята да се създаде страница във
Фейсбук „Училищна библиотека на СМГ” за актуална информация и снимки. Във всички инициативи, които библиотеката организира или в които участва, ученици работят като библиотекари.
Включват се и в текущото обслужване, изпълнявайки професионални функции – препоръчват
литература, записват заетите книги в читателските карти, правят справки.
Клуб „Интеракт” е доброволна младежка
организация, подкрепяна и насочвана от въз-

растни членове на Ротари клуб. Най-атрактивни и успешни проекти на клуба са организирането на купони и спектакли с платен вход,
като набраните средства се даряват на социални домове за самотни възрастни хора и за
деца, лишени от родителска грижа. Членовете
на клуб „Родолюбие” се включват активно в
училищния живот, създават и разпространяват вестник „СМГ”, организират благотворителни и дарителски кампании, междуучилищни състезания (викторини) и екскурзии до
исторически забележителности. Училищната
библиотека е предпочитано място за обсъждане и подготовка на мероприятията им, а библиотекарката Пролет Димитрова съдейства за
осъществяване на инициативите.
И в училищната библиотека на НПГПТО
„Михаил В. Ломоносов” доброволчеството
има своите традиции през годините. Независимо дали е спонтанно, или е резултат на планирани и изпълнени действия, то е изява на лично желание. Една от големите доброволчески
инициативи, приобщила множество ученици, е
участието им в подготовката на проекта „Модерната училищна библиотека” по програма на
Българо-американската кредитна банка. Включени са разнообразни дейности – от прочистването на библиотечния фонд до проучване и
предлагане на софтуерни технологии и офис
техника, приложими в библиотечната дейност.
От 2003 до 2008 г. се извършва мащабен вторичен подбор за отчисляване на общо над 10 000
библиотечни документи. Изключително голяма
помощ оказват децата, ангажирайки се изцяло
с организацията по опаковане и предаване на
вторични суровини за рециклиране. Двата спечелени проекта по програмата „Българските
библиотеки – съвременни центрове за четене
и информираност”, финансирани от Министерството на културата, също са реализирани от
ученици – от подготовката на списъците до закупуването на изданията. Сайтът „Електронен
каталог – медиатеки в училище”, познат вече
добре на колегията, направен от ученика Бойко Караджов, е пример за доброволческа инициатива с дългосрочен ефект.
Именно доброволчеството инспирира и създаването на клуб „Библиотеката” през 2005 г.
Членовете му се включват с идеи и участие
в различни културни мероприятия – както на
местно, така и на междуучилищно равнище.
Много интересни и запомнящи се за учениците са съвместните събития с други училища,
сред които викторината, посветена на Трети
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март, със 191 ОУ „Йоан
Богослов”; състезанието
„Знам, откривам, творя”
със Софийската гимназия
по
строителство,
архитектура и геодезия
„Христо Ботев”; инициативата
„Библиотеката
оживява”. Създаден беше
и Аудио-видеоклуб, който обединява ученици
от различни специалности и възрасти с интерес към фотографията и
видеозаснемането. Негови членове заснемат
интересни събития, кандидатстват по проекти,
подготвят се теоретично с информационните
ресурси на библиотеката, развиват уменията
си. Правят впечатление филмите, които заснеха – един документален, свързан с училището, и един художествен по сценарий и
с участието на театралния клуб. Художествената подготовка на екипите по проекта за
медийно студио, спечелен по Националната
програма за извънкласни дейности от образователното министерство, беше осъществена в
библиотеката под ръководството на библиотекарката Рени Велкова. Театралният клуб в
училището изцяло е организиран от ученици
– от сценария през режисурата до постановката. С негови представления са отбелязвани
различни събития – Денят на будителите, Коледа и Нова година, завършването на учебната година и др. Има спечелени награди на
фестивали на театралното изкуство, а някои
от членовете му продължават да се развиват
в тази област и след завършване на средното си образование – в НАТФИЗ. Интересното
е, че част от доброволците и участниците в
клубните дейности не приключват участието
си в училищния живот след дипломирането
си, а подпомагат поколенията след тях, предавайки им опит, знания и умения, и споделят положителното си отношение към библиотеката.
Ели Попова приветства присъстващите
библиотекари на срещата и ги запозна с Националната кампания за възраждане на библиотеките, актуалните събития на ББИА (Седмицата на доброволчеството за библиотеките,
наградата „Подкрепа за библиотеките 2010”).
Акцентира на действията, предприети от ББИА

по отношение на нормативното регламентиране на училищните библиотеки в подготвяния
нов Закон за предучилищно и училищно образование и за участието на неин представител
в изработването на образователните стандарти. Иглика Ангелова представи идеята си за
портал за насърчаване на четенето.
Срещата бе закрита от Пламена Златкова, която сподели наблюдения за сходство на
проблемите в европейски мащаб, направени
при разработването на нейната дисертация за
училищните библиотеки. Тя завърши изказването си оптимистично с уверението, че се е
възобновила надеждата ѝ за бъдещето на българските училищни библиотеки.
Националната среща премина ефективно и споделените традиционни и иновативни
форми обогатиха участниците с нови идеи за
сътрудничество с училищната общност и за
подпомагане на образователния процес. Възникнаха предложения за организиране на подобни събития по-често и в определен тематичен аспект. Потвърди се идеята секцията да
бъде разширявана в национален мащаб.
Ключови думи: добри практики, иновации,
Математическа гимназия „Д-р Петър Берон”
– Варна, НПГПТО „Михаил В. Ломоносов” –
София, СОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Карнобат, Софийска математическа гимназия
„Паисий Хилендарски”, училищни библиотеки, 7 СОУ „Кузман Шапкарев” – Благоевград,
18 СОУ „Уилям Гладстон” – София,
88 СОУ „Димитър Попниколов” – София,
131 СОУ „Климент Тимирязев” – София,
143 ОУ „Георги Бенковски” – София
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Работата с деца и ученици
в Регионалната библиотека
„Светослав Минков“
в гр. Перник
Камелия Конeва | kamelly@abv.bg
Кореспондент за Югозападен регион
Партньорството с училищата в града е част
от политиката на Регионалната библиотека
„Светослав Минков” в гр. Перник. Тук е традиция ученици, учители и библиотекари да
работят заедно, като привличат и други специалисти, общественици и творци – посветили
се на идеите за по-ефективен диалог между
поколенията, за приобщаване на младите към
местната общественост, за формиране на интерес към четенето и създаване на умения и
навици за ползване на библиотеките.
Библиотека „Светослав Минков” се намира в едно от най-привлекателните културни
места на града – Двореца на културата, в съжителство с художествени галерии, както и с
оркестри, ансамбли, хорове, вокални групи.
В богатството и разнообразието от културни
дейности и събития библиотеката заема видимо за обществеността място като център за
информация, център за краеведска дейност и
организатор на програми за хора от различни
възрасти.
Повод за посещението ми в Перник е инициативата „Открити уроци”. Този път урокът е
по литература и е посветен на 80-годишнината от рождението на местен
поет със странното име Иван
Карик. Участници са ученици
от Професионалната гимназия по облекло и текстил „Св.
Иван Рилски”. Иван Карик е
оставил трайни следи в литературната история на Перник
и е един от основателите на
първия литературен кръжок
в града (1945), по-късно прераснал в Дружество на писателите. Както научих, Карик
е псевдоним, който авторът
си е избрал от любимата му

руска повест „Чудните приключения на Карик
и Валя” от Ян Лари.
В партньорство с училищата ПГОТ „Св.
Иван Рилски”, СОУ „Д-р Петър Берон”, 6 СОУ
„Св. св. Кирил и Методий” и детски градини
от града, РБ „Светослав Минков” редовно провежда открити уроци:
• по литература – за българските писатели Валери Петров, Добри Жотев, Чудомир
и др.;
• по история – посветен на 138-годишнината от гибелта на Васил Левски;
• по фолклор – с деца от детски градини
– „Трудно ли се играе граовското хоро?” и
„Нова българска народна песен вече знаем!”
Лектори са добре познатите писатели и педагози Ангел Малинов и Румен Шекерджиев,
Юлий Жотев, фолклористът Нонка Кръстева и
хореографът Тодор Тодоров.
Ангел Малинов е обичан от децата учител,
който прави много, за да приобщава младежите към четенето на произведенията на
българските класици. Той ги прави по-близки
до съвременните ученици (популярната серия
„Ключът към класиката”). Като гост-рецитатори на откритите уроци често идват актьорите от Общинския драматичен театър Божидар
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Попчев и Иван Бурджев. Техните изпълнения правят преживяването от допира с литературното творчество още
по-вълнуващ.
Уроците се провеждат в
просторната читалня на библиотеката, където библиотекарите подреждат свързани
с темата изложби на книги,
снимки и други документи и
запознават гостите с библиотечните ресурси.
„Откритите уроци” не са
единствената програма, която библиотеката предлага на
пернишките деца и ученици.
В рамките на тазгодишната Национална
библиотечна седмица „Библиотеките – партньор в образованието”, съвместно с ОУ „Св.
св. Кирил и Методий” в с. Дивотино, се провежда литературно-музикална среща. Представени са десетте книги в последния етап на
„Малкото голямо четене” – как са подредени в
библиотеката, защо са избрани в десетицата,
как става гласуването. Пак под същото мото
се провежда и инициативата „Деца четат на
деца” – „Великденска приказка”. В читалнята
на библиотеката учениците Алекс Асенов, Цветомир Николова, Елизабет Иванова, Кристиана
Златанова, Любослава Драгомирова и Тереза
Славчева от ІV клас на СОУ „Д-р Петър Берон”
с начален учител Марианка Кацарова четат
приказки на деца от ОДЗ „Родолюбче”. Те пък
изнасят литературно-музикална програма. И
двете събития са спонсорирани от Счетоводна
къща „Панчо” и всички участници получават
подаръци – детски книжки.
Интересна инициатива са и викторините
– „Познаваме ли българските приказки и гатанки?” с деца от детска градина „Родолюбче”
№ 2, и „Д-р Петър Берон – авторът на ‘Рибен
буквар’ ” с ученици от СОУ „Д-р Петър Берон”.
Посещенията на деца във връзка с празници са традиция за Детския отдел на библиотеката. Библиотекарите показват книжки, четат
легенди и предания за празника, а малчуганите пеят песни, декламират стихове и танцуват.
Под ръководството на фолклориста Нонка
Кръстева и хореографа Тодор Тодоров малчуганите разучават песента „Ките ле, моме ле” и
стъпките на граовското хоро.

Някои от инициативите на РБ „Светослав
Минков” се провеждат в партньорство с читалище „Елин Пелин”. Една от най-интересните
е представянето на детската книга за народни инструменти „Засвирили са” с автор Нонка Кръстева. Специален участник в срещата е
Народният оркестър към Двореца на културата с ръководител Венцислав Андонов. Музикантите представят на децата устройството и
звученето на кавала, гайдата, гъдулката, тамбурата, тъпана и контрабаса.
Сред многото възможности за изява, които
библиотеката предлага на деца и ученици, е
инициативата „Библиотекар за един ден”. В
рамките на Националната библиотечна седмица ученикът Кирил Кирилов Асенов на 10
г., от ОУ „Св. Иван Рилски”, работи цял един
ден като библиотекар. Той вече знае, че библиотечният труд е интересен и предизвикателен.
Работата с децата е една от най-отговорните задачи на обществените библиотеки. Тя съдейства за развитието на техните
способности и таланти, предоставя им възможности за изява, показва им, че библиотеката
е не само прозорец към световното знание и
култура, но и място за срещи и общуване. И
да не забравяме – любовта към книгите и
четенето се заражда и трябва да се подкрепи в ранна детска възраст
Ключови думи: работа с деца, работа с
ученици, Регионална библиотека „Светослав
Минков” – Перник
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101-вата изложба в отдел „Изкуство“
на РБ „Проф. Боян Пенев“ – Разград
или Как идеята се превръща
в 20-годишна традиция
Стефка Рангелова | stefrangelova@abv.bg
Кореспондент за Северен централен район
Идеята датира от 1991 г., успешно я пренесохме през времето и така я превърнахме в
добра традиция. В онези години отдел „Изкуство” на Разградската библиотека прохождаше – първо в Клуба на дейците на културата,
после в Къщата на писателите – все във Вароша. Чарът и неповторимата атмосфера на комплекс „Вароша” като че ли сложиха своя отпечатък върху разностранната дейност на новия
отдел. На варосаните бели стени, между дървените прозорчета първо поставихме икони,
след това опитахме с графика, акварел...
С новата база от 1996 г. се появиха и нови
възможности – отделихме и организирахме малко артпространство, отворено за изкуството на местни и гостуващи художници.
Заредиха се самостоятелни и общи изложби
– с живопис, графика, карикатура, керамика,
иконопис, стъклопис, дървопластика и фотография.
Заедно с това и интересни, реализирани
впоследствие идеи, като: „9 жени, 9 свята”;

„Художникът и жената”; инсталацията „Ода за
любовта” – с една икона, една роза и отпечатъци от стъпки, водещи до изписаните Божии
заповеди: Не кради, не лъжи!” Художникът
Еленко Петков – автор на инсталацията, бе
добавил и своята: „Обичай!”
Част от юбилейната изложба „40 години
СБХ – Група Разград” от „Шипка” 6 в столицата
„пренесохме” в нашето артпространство на отдел „Изкуство”, керамиката на Ели Неделчева
– от Националната художествена галерия, от
Българския културен институт в Париж оживя
пак тук, а живописта на Румяна Иванова след
показването ѝ на разградската публика „изнесохме” в Драматичния театър „Сава Огнянов”
– Русе, и Регионалната библиотека „Стилиян
Чилингиров” – Шумен.
Така стигнахме до 95-ата изложба през май
2010 г. – дадохме ѝ името „Пространства и
форми”. Тя бе израз на доброто сътрудничество между отдел „Изкуство” и художниците в
нашия град и неизменно доказателство за работата ни през годините. Вече си имахме колекция от оригинални художествени произведения – дарените от 39 автори общо 59 творби
формираха тогавашната
изложба. Те намериха
място и в издадения каталог по случай 30-ата
годишнина на отдел „Изкуство”.
Само
преди
шест
месеца
отбелязахме
100-тната изложба. Вечерта бе празнична – с
цветя, пиано, шампанско
и поздравителни адреси.
Ред бе на живописеца
Борис Цаков и неговите
маслени платна.
Сега, когато пиша
тази статия за втория
брой на електронното ни
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библиотечно списание, артпространството на
отдел „Изкуство” е изпълнено с изящната керамика на Ели Неделчева – един самобитен,
уникален творец, ярко художествено явление
в българското изобразително изкуство. Нейната поредна изложба тук, само че... без нея.
Художничката напусна този свят преди 8 месеца, а сега с най-новата ѝ, останала недо-

вършена, колекция отбелязваме 50 години от
нейното рождение. Великолепните ѝ свещници, съдове и чинии – този път 60 на брой, удивляват и респектират с неповторимост и оригиналност (информация в www.ekip7.bg).
На 7 декември са запланувани нова изложба базар, обща коледна, на Съюза на българските художници – Група Разград.
Около 80 творби ще бъдат показани – живопис, графика, пастел, дърворезба, керамика, карикатура. Нашите разградски творци
демонстрират завиден стил, зрялост, ярък изобразителен талант. Техните оригинални търсения и решения стигат до всички нас и са
своеобразна преграда към хаоса навън.
Така създаваме прекрасна атмосфера в отдел „Изкуство”, провокираме и интереса на
нашите читатели и съграждани.
Големият брой (101) изложби, тяхното качество и актуалност красноречиво говорят и
са доказателство, че отдел „Изкуство” на РБ
„Проф. Боян Пенев” се вписва успешно в културния живот на гр. Разград.
Ключови думи: изложби, Регионална
библиотека „Проф. Боян Пенев” – Разград
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Библиотеката и децата:
За да обикнеш активно
природата и родния край,
трябва първо да ги опознаеш!
Светла Божилова / svet_bojilova@abv.bg
Библиотека на НЧ „Светлина 1929” –
с. Труд, Област Пловдив

... небето като от коприна,
това е моята Родина!
За нас, живеещите на село, природата не е
чужда. Всекидневието ни до голяма степен е
свързано с нея. Но за децата ни тя започва да
става и непозната, защото новите технологии
ги отдалечават от живата природа, променят
всекидневието, остават в историята традиционните, присъщи за нашия край поминък и
занаяти. А децата са наша обща грижа и от
това, в каква среда растат и какви ценности
изграждаме у тях, зависят оцеляването и бъдещето на българското село.
С цел да се възстанови връзката деца–природа, библиотеката при Народно читалище
„Светлина 1929” разработи програма за партньорство, чийто главен акцент е взаимодействието с местните организации и институции,
особено работата с децата от ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с директор Тоня Коева.
Като пример, кореспондиращ със заложените в програмата задачи, може да се посочи
работата на учителката по биология и здравно
образование, химия и опазване на околната
среда Росица Гатова. Тя възлага на учениците от средния курс написването на доклади,
ползвайки библиотеката на читалището. В
комплекса от инициативи по тази тематика организирахме прожекция и обсъждане на филм
за глобалното затопляне, както и беседи за
здравословното хранене и начина на живот с
участието на лекар.
Направихме успешен опит проблемите на
околната среда да свържем с природните забележителности на родния край. Организирахме незабравима екскурзия до „Стария дъб”
в околностите на селото – уникално дърво,
което е на повече от 350 години! Почистихме

района около дъба, запознахме децата с историята му и така свързахме проблемите на
екологията и краезнанието в един конкретен
практически проект.
Учениците проявяват ентусиазъм, когато
се включват в практически инициативи като
почистването на района около читалището: те
метат, варосват дръвчетата. Носят и засаждат
цветя заедно със самодейци от по-стари поколения – в това е силата на приемствеността.
Съществено място в разширяването на информираността по тези проблеми зае съвместната проява на кмета на селото, учителката
Росица Гатова и учениците от VІ и VІІ клас –
беседата на тема „Бубарството в нашия край”
– един почти забравен вече занаят, който е
бил поминък за хората, живеещи в селото ни
до началото на 90-те години на ХХ век.
Поводът за тази беседа бе провокиран от
въпроси на децата, като например: „Защо по
улиците ни има толкова много черничеви дървета?”. Те не знаят, че с листата на тези дървета са изхранвали бубите, не знаят също и
това, че свещеникът Благой Тодоров (родом

Стария дъб
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от с. Бачково) е внесъл в селото ни този поминък още през
1915 г. За съжаление, днес
бубарството не съществува,
защото екологичното равновесие е нарушено, а пръскането
с пестициди оказва унищожително влияние върху развъждането на бубите и те умират.
Отец Благой е бил и първият
жител на селото ни, който започва да отглежда слънчоглед
за производство на олио. Той
е жив пример за децата как да
обичаме и обгрижваме природата на родния край.
Огромна е подкрепата на
местната власт и хората от
програма „Временна заетост”.
Винаги работим съвместно при
почистването: ученици, работници по програмата и ние – от
читалище „Светлина 1929”.
С голям интерес бяха посрещнати от децата инициативите в резултат на партньорството ни с Корпуса на мира.
С първата доброволка от Корпуса на мира – Пати Кейн, организираме още от 2006 г. във
връзка с честването на 22 април (Международния ден на
Земята) рисунки на асфалт,
рисунки с акварел на открито, боди-арт сесии, изложба на
книги, посветени на Земята, от
фонда на библиотеката. Присъдени бяха награди, които
предизвикаха възторг у децата.
По инициатива на доброволката от Корпуса на мира Коджи Дагет бе създаден и успешно работи единственият селски скаутски клуб
към Националната скаутска организация в
България (НСОБ).
Библиотеката осъществява инициативи и
с други организации и институции от селото. С децата от Целодневната детска градина
ежегодно участваме в националната кампания „Маратон на четенето”. С Районното полицейско управление и инспектора от Детската
педагогическа стая полагаме усилия да осъществяваме превенция срещу наркотиците и
агресията сред учащите се. Със свещеника от
православния храм „Св. Троица” отбелязваме

За чисто и красиво село

Международен ден на Земята

националните и християнските празници, почитаме местните традиции.
Тази широка и перспективна съвместна
дейност на читалището в с. Труд и на неговата библиотека с училището, детската градина,
местните организации и с органите на местната власт, с представители на Корпуса на мира
обогатява знанията за природата, възпитава
учащите се в любов към родния край, събужда
интерес към екокраезнанието и опазването на
нашия общ дом – Земята!
Ключови думи: краеведска дейност, Народно читалище „Светлина 1929” – с. Труд,
обл. Пловдив, програми за партньорство,
работа с деца
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Моят избор
в 480 думи
Полина Костова / kostova.polina@gmail.com
Студентка, библиотекар
в Библиотеката на СУ „Св. Климент Охридски”
Казват, че идеалният случай е, когато хобито се превърне в професия. Идеалният – да.
Но, казано честно, това се случва доста рядко. Днес сме поставени пред избор: дали това,
което работим, да ни носи удоволствие или
други, „по-съществени” придобивки. Такъв е
животът. Да, така казват. Но ако за миг загърбим съжалението, че не сме се записали в
друга специалност или не сме кандидатствали
по друга обява, ще си дадем сметка, че и това,
което сме (или не сме) избрали като професия, не е никак лошо. Може и да не е винаги
леко, но е по-добре от много други.
Когато се записах да уча в специалност
„Библиотечно-информационни науки”, всичките ми познати се подсмихваха: „Не е ли
скучно?”, „А после какво ще правиш?” Доста
бяха загрижени за бъдещето ми, спор няма.
Но днес, когато мога да се похваля, че работя по специалността си, преди дори да съм
се дипломирала, и това ми харесва, никой не
се тревожи „какво ще правя после”. Всички
станаха много любопитни какво точно представлява, кое как се казва, кое как се прави.
Всички забравиха колко скучно звучеше в началото и взеха да се интересуват как например попълваме онлайн каталога си.
Ако търся повод да се оплача, че работата
е скучна или еднообразна, винаги ще го намеря. Има дни, в които просто не върви. Кой
не е имал такива? Мога да кажа, че някои от
книгите са стари, че са прашни или че миришат лошо. Но винаги ги има и новите книги,
интересните книги, добре оформените книги,
книгите, които те разсмиват само като погледнеш кориците им, книгите, които никога няма
да успееш да прочетеш, защото се появяват
все нови и нови, по-интересни. И ние, библиотекарите, сме тези, които трябва да намерят
най-прекия път от лавиците до сърцата и умо-

вете на нашите читатели.
А възможностите, които днешната информационна ера ни предлага за това, са неограничени. И независимо дали ще даваме съветите си лице в лице с потребителите, или
ще управляваме и подбираме ресурси от необятните масиви с данни, ние сме тези, които
правят библиотеката достъпна и приветлива
за всеки, който се нуждае от ценна нова информация или хубава книга за почивните дни.
Библиотекарят отдавна вече не е лице на тясна и прашна, претъпкана със стари книги стая
– и макар все още да ни е срам да се похвалим
с това, макар да нямаме самочувствие, че сме
ценни и ефективни, не можем да отречем, че
ние днес държим ключа към информацията. А
нали знаете какво казват за този, който владее информацията?
Не ме е никак срам и се радвам, че днес
съм част от колектива, които работи върху
информационното надграждане и развитието
на Университетската библиотека „Св. Климент
Охридски”. Знам, че положението на библиотеките в България тепърва ще се подобрява и
се надявам един ден, в недалечно бъдеще, да
бъдем по-горди от себе си, от професията си и
по-ясно да съзнаваме ролята, която играем в
изграждането на интелектуалния елит на едно
по-добро общество. Смятам, че открих своята
роля. А вие?
Ключови думи: библиотечна професия
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Лидерството е не блясък,
а действия и отговорност!
Анелия Иванова – новият директор
на Регионалната библиотека
„Гео Милев” – Монтана,
за традицията и промяната,
„младото четене”
и „живата библиотека”
Анелия Иванова е магистър по библиотечно-информационни науки и културна
политика (от Философския факултет на СУ
„Св. Климент Охридски”). Специализирала
е в Американската партньорска библиотека – гр. Бетендорф, щата Айова, по проекта
ABLE (2006). Вече има управленски опит: 15
години работа в Регионалната библиотека
– Монтана, където е заемала длъжностите
главен библиотекар на „Обслужващи звена” и заместник-директор. Участва в редица
български и международни проекти и професионални форуми, което ѝ дава възможност да наблюдава и следи международните
тенденции в областта на библиотечната теория и практика, от една страна, и от друга
– да представя дейността на библиотеката
в Монтана пред широк кръг специалисти.
Участието ѝ в „Мениджмънт на обществените библиотеки” – проект на Съюза на библиотечните и информационните работници,
подкрепен от Британския съвет – България,
за обучение на обучители, включващо и посещение на седем обществени библиотеки
в Манчестър (Великобритания) и региона
през 2008 г. ѝ позволява да се запознае непосредствено с практиката на европейските библиотеки. За успешната ѝ реализация
като лидер от ново поколение значително
ще допринесе опитът ѝ като обучител в български и международни проекти и програми,
фокусирани върху мениджмънта на ресурсите, комуникативните умения, воденето на
делови срещи и преговори, стратегическото
планиране за развитието на организациите,
управлението на организационна промяна,
изграждането на коалиции, лобирането и
застъпничеството.

– Според съвременните теории за лидерството успешният лидер в библиотеката трябва да съчетава лични качества и
професионални умения, да владее работата в екип, както и да е готов да отвърне на предизвикателствата на информационното общество, да предприеме риска
на промяната. Вие имате професионалната подготовка, опита за работа в екип,
както и мениджърски умения – ще поведете ли по пътя на промяната своя екип и
библиотеката, която представлявате?
– Когато говорим за лидер, твърде често
„обвиваме” образа му в блясък. И едва ли не
мислим, че всеки ръководител, директор трябва да бъде ослепителен. Разбира се, това има
значение. Но уви, лидерството е не блясък,
а отговорност. Същността му е в действието
– лидерът и неговите умения са средство. Лидерството го свързвам преди всичко с работата! Основата на ефективното лидерство е да
мислиш чрез мисията на организацията, да я
определяш и установяваш ясно и еднозначно.
И в този ред на мисли аз и екипът ми имаме
амбицията да превърнем библиотеката в едно
не толкова тихо място, т.е. хората да идват
тук не само да четат и да пазят тишина, но и
да се забавляват, и да се учат, както и да комуникират помежду си.
Мисията на Регионалната библиотека „Гео
Милев” и нейните ключови цели, които се
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отнасят до информационното осигуряване,
образование и култура, могат да бъдат обобщени така: да създава и укрепва навиците за
четене у децата от ранна възраст, да подкрепя индивидуалното и официалното образование, както и самообразованието на всички
нива, да осигурява възможности за творческо
развитие на личността, да стимулира въображението и творческите способности у децата
и младите хора, да възпитава уважение към
културното наследство и умения да се ценят
изкуствата, научните постижения и иновациите, да осигурява достъп до културни изяви на
всички изпълнителски изкуства, да насърчава
междукултурните връзки и многообразието на
културите, да поддържа традициите на устното творчество, да осигурява достъп на гражданите до всички видове обществена информация, да предоставя адекватни информационни
услуги на местните предприятия, асоциации и
заинтересовани групи, да улеснява развитието
на информационните и компютърните умения,
да подкрепя и участва в програмите за ограмотяване на всички възрастови групи и да насърчава такива дейности, ако е необходимо.
Изпълнявайки този широк кръг от цели като
местен информационен център, Регионалната библиотека в Монтана реализира и своите
фундаментални демократични идеи, базирани на основните принципи на функциониране на съвременната обществена библиотека.
Ако трябва да се обобщят главните цели на
функционирането на библиотеката, те са:
предоставяне на информация и съдействие в областта на образованието и културата. За тази цел Библиотеката в Монтана
трябва да реорганизира своята мисия и да се
стреми към запазване на своята уникалност.
Освен това друга важна нейна стратегическа
задача е и участието ѝ с всички библиотеки и
институции в България в създаването на национална стратегия и програма за насърчаване на четенето, за съживяване на интереса
към книгата и литературата, за повишаване
на качеството на четенето най-вече на подрастващото поколение – децата и учениците.
– В средата на годината Вие приключихте едно доста любопитно емпирично
социологическо проучване на тема „Динамика на потребителското търсене на
читателската аудитория на възраст от 7
до 19 години в Регионалната библиотека
„Гео Милев” – Монтана, което нарекохте
съкратено „Младото четене”. Ще Ви по-

могнат ли резултатите от това изследване
да превърнете „Младото четене” в приоритет и, разбира се – в успешен проект за
Монтанската регионална библиотека?
– Преди да споделя резултатите от проучването, бих искала да изразя своята благодарност към екипа на ББИА, който много ми
помогна със своите професионални съвети и
по този начин това изследване бе проведено
успешно.
В общественото пространство вече са известни негативните за страната ни резултати
от последното проучване на Програмата за
международно оценяване на учениците (PISA
2009). Резултатите сочат пряка връзка между
добрите постижения на учениците и времето,
което те отделят за четене. Формирането на
умения за четене с разбиране е в тясна зависимост от интереса и интензивността на четенето при учащите се.
Какво установих в проучването? Младите
искат да ползват целия библиотечен фонд от
дистанция, от домашния си компютър; когато четат една книга, искат в периферията си
да имат всички поддържащи източници (справочници, речници, библиографии, списания
и вестници, картотеки и каталози) под ръка;
когато четат, да са заобиколени от постиженията на новите технологии, които да са им в
помощ – лаптоп, мобилен телефон, интернет
връзка, флаш памет, принтер и копирна машина. Младите читатели се нуждаят от красиви и интересни мебели, от добро осветление,
въздух и място да разгърнат своята креативност и идеи. Те искат не само да четат, а и да
се поразходят до библиотеката, да пообщуват
с приятели... в залите ѝ. И още нещо – младият читател не иска някой да му определя кога
да чете – т.е. не одобрява фиксираното работно време на библиотеката.
– Последното Ви участие е в Next library®
– какво от видяното Ви хареса и бихте
приложили в своята работа?
– Next library® е марка за международни
дейности на обществените библиотеки в гр.
Орхус, Дания. Това лято (2011 г.) се проведе за втори пореден път – от 19 до 21 юни.
Участници – от над 33 страни в света: от Китай до Украйна, от Чили до Норвегия, от Гърция до Дания, от Мексико до България... От
програмата „Глобални библиотеки”, която е и
спонсор на конференцията, имаше представители от 10 страни. Този библиотечен форум
бе организиран в интерактивни сесии, рабо-
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та в малки групи, дискусии и работни срещи
на „Глобални библиотеки”. Беше предвидено
време за неформални разговори с колеги, както и за посещение на две библиотеки. Имаше
и общи лекции и презентации, обединени под
заглавието „Демокрация, иновации и партньорства”. Интересни за мен бяха интерактивните сесии и работата в групи по следните
теми: изграждане на библиотечна общност,
партньорства за включване, подвижни услуги
в библиотеката, възможности за промяна, библиотеките в градското развитие – творчество,
иновации и опит, както и семинарът на тема
„Демокрацията, разнообразието и архитектурата на библиотеката”.
Особено внимание заслужава и семинарът,
който бе проектиран като кафе-дебат, разделен на 7 маси. На всеки десет минути участниците си сменят масата, предмета и партньорите в дискусиите. Седем различни проблема
бяха обсъдени, споделяха се знания, опит и
успешни (или не) практики, между колеги от
толкова много страни и култури.
– Вие описвате библиотеката като жив
организъм.
– Да, тя диша и живее с хората от различни социални групи, в нея се осъществява контактът между тях… На базата на 15-годишния
ми опит и на емпиричното проучване мога да
фокусирам внимание върху някои „болежки”
в този организъм, свързани с библиотечните
фондове и обслужването, както и с материално-техническата база, интериора, атмосферата. По отношение на рекламната дейност – с
липсата на адекватна реклама и популяризиране на дейността и услугите на библиотеката; с липсата на уеббазирани каталози и бази

данни на библиотеката; с недостатъчната атрактивност на сайта на библиотеката.
Пътищата за оптимизиране в посока
на промяна на дейността на Регионалната библиотека „Гео Милев” – гр. Монтана, в следващите години са: търсене на алтернативни възможности да се преодолява
недостигът на финансови ресурси за закупуване на нови книги и други материали; разширяване на сътрудничеството с издателства
и други културни институции; разширяване на
сътрудничеството с училищата и семействата
на учениците; активизиране на контактите с
медиите; установяване на непрекъснати контакти с читателите; разработване на рекламна
стратегия за популяризиране на услугите на
РБ „Гео Милев” – гр. Монтана; интерактивни
методи за културни прояви, адекватни на потребностите на учениците; обучение на читателите как да ползват по-ефективно услугите
на библиотеката. По отношение на библиотечния персонал: повишаване на общата,
професионалната и езиковата култура на персонала; обучение на персонала за това, как да
работят със специални групи от потребители.
Регионалната библиотека „Гео Милев” –
Монтана, гради себе си като модерна институция и своите ползватели като достойни граждани за новото информационно общество в
България.
Интервюто взе: Калина Тодорова | kaliiz@abv.bg
Кореспондент на Северозападен регион
Ключови думи: Анелия Иванова,
библиотечна професия, лидерство, Регионална библиотека „Гео Милев” – Монтана

Двама „библиотекари на бъдещето“ донасят духа на Център
„Мортенсън“ в България
Среща с Николина ИвановаБел и Спаска Тарандова –
участници в международна
програма за квалификация на
библиотекари в САЩ

Камелия Конeва / kamelly@abv.bg
Кореспондент за Югозападен регион
Професионалното усъвършенстване е важно за всяка професия. Международните програми за квалификация на специалисти са
особено полезни. При посещения в други държави хората научават много за чуждестран-
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ции и конференции.
ния опит, мислят за сходствата и различията,
Досега през Центъра „Мортенсън” са прекак да приложат добрите практики в своите
минали повече от 900 библиотекари от над 90
страни и получават възможност да изградят
страни. Пръв участник от България е Снежана
професионални мрежи с колеги от цял свят.
Янева като библиотекар от Библиотеката на СУ
ББИА работи системно за повишаването на
„Св. Климент Охридски”. Сега тя е директор на
професионалната квалификация на библиоИнформационния ресурсен център при Посолтечните специалисти. През последните години
ството на САЩ в София. Тази година Николина
се обнови дейността на Центъра за продължаИванова-Бел (от Библиотеката при Американващо образование, като програмата се обогаския университет в България, Благоевград) и
ти с нови курсове по нови и актуални теми.
Спаска Тарандова (от Столичната библиотека)
Използват се и възможности за включване на
са сред 12-те библиотекари от 9 държави –
български библиотекари в международни проБългария, Гана, Египет, Италия, Китай, Корея,
грами и онлайн обучения. През 2010 г. беше
Нигерия, Уганда и Япония, които се обучаваха
проведен конкурс и се избраха двама библипо програмата „Библиотекари на бъдещеотечни специалисти за включване в програто: комуникация и лидерство”. Скоро след
ма на Центъра „Мортенсън”, САЩ. Средствата
завръщането си от САЩ те се срещнаха с коза това са осигурени от проекта „Напредък и
леги от университетски и обществени библиустойчиво развитите на библиотечния сектор
отеки, за да споделят това, което са видели и
в България”, осъществяван с подкрепата на
научили от американските специалисти и амефондация „Америка за България”.
риканските библиотеки.
Центърът за международни библиотечни
Срещата постави акцент върху някои оспрограми „Мортенсън” в щата Илинойс (САЩ)
новни съвременни тенденции в библиотечнае едно от престижните места в света за квалита област: коопериране и създаване на регификация на библиотекари. Основан през 1991
онални, национални и световни библиотечни
г. с финансовата помощ на Уолтър и Герда
мрежи; построяване на нови сгради и промяна
Мортенсън, вече 20 години Центърът работи
на библиотечния дизайн съобразно променяза засилване на международните връзки, общия се потребител; привличане на спонсоразованието и сътрудничеството в областта на
ри, дарители и приятели на библиотеките;
библиотечното дело. Намира се на територияусъвършенстване на библиотекарите не само
та на Илинойския университет в Урбана Шампейн и програмите
му се осъществяват
със съдействието на
Университетската
библиотека и университетски преподаватели. Участниците в програмите
за професионално
развитие на библиотекари се запознават с иновативни
услуги и водещи
библиотечни практики, като присъстват на лекции и семинари, посещават
американски
университетски и публични библиотеки,
гостуват на професионални организаБиблиотекарите, участвали в международната обучителна програма
на Център „Мортенсън“, 2011 г.
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като информационни експерти с високи технологични и навигационни умения, но и като
специалисти с лидерски способности и умения
за общуване.
Кооперирането
между
американските
библиотеки започва още към средата на миналия век и днес придобива огромни мащаби.
Създават се консорциуми за споделяне на ресурси, преподаватели, юристи, технологии,
компютърни
специалисти,
каталогизация,
комплектуване, дигитализация, обучение на
служителите, осъществява се междубиблиотечно заемане. The Ohio Library and Information
Network (OhioLINK) е консорциум от 88 академични библиотеки и Централната щатска
библиотека на Охайо. CARLI (Consortium of
Academic and Research Libraries in Illinois) е
консорциум от 152 институции. I-Share – мрежа от 76 академични и научноизследователски
библиотеки на територията на щата Илинойс.
OCLC (OnlineComputerLibraryCenter ) – повече
от 70 000 колекции в 170 страни, обединени в
световен каталог – WorldCat. Чрез обединяване американските библиотеки не само осигуряват равен достъп до информация, но намаляват и разходите си. Тенденция в развитите
страни е библиотеките да променят функциите си. Акцентът се премества от техническите
към обслужващите дейности. Много средни и
малки библиотеки нямат отдели за каталогизация. Тази работа се извършва от специализирани институции. OCLC в Съединените щати
е типичен пример. От онлайн каталогизиране
към междубиблиотечно заемане и от библиографска информация към достъп до пълен
текст – това е стратегията, която превръща
OCLC от регионална организация в глобална
мрежа. Чрез нея хората могат да получат информация за библиотечните колекции в целия
свят и да стигнат до тях чрез услугата междубиблиотечно заемане, а библиотеките – да получат технически услуги като ретроспективно
каталогизиране или сваляне на библиографски записи. OCLC поема по-голямата част от
техническата работа, обичайно извършвана от
библиотекарите. В резултат от това библиотеките могат да се освободят от този трудоемък процес и да концентрират усилията си в
справочни услуги, подпомагане на четенето,
обучение на потребители по информационна
грамотност и усъвършенстване на услугите си.
Опитът на САЩ е последван от много страни в Европа, сред които са Германия, Франция,
Холандия. Кооперирането е процес, който се

развива и у нас. Създават се сводни каталози
на обединения между научни, университетски
и публични библиотеки – НАБИС, РЕГИНА, НАНИКО и др. Осъществява се споделено абониране за бази данни. Българските библиотеки
никога не са разполагали с достатъчно големи
бюджети, особено днес – в условията на постсоциализъм и световна икономическа криза.
В същото време потребителите и у нас, както
в целия свят, изискват модерни библиотечни
услуги, а управляващите институции очакват
библиотеките да изпълняват ролята си на място за достъп до глобалната информация. Повече от когато и да било ние сме изправени
пред необходимостта от по-мащабно обединяване. За да изпълни една библиотека очакванията на съвременния потребител, тя трябва
да извърши огромна работа, която невинаги е
по силите на наличния състав. Ето защо ръководствата трябва да преосмислят какво могат
да правят сами, какво биха могли да правят в
кооперация с други библиотеки и какво – да
оставят на външни организации.
Новите библиотечни сгради, библиотечният дизайн и интериор оставят незабравимо
впечатление у всеки българин, който е посетил американските библиотеки. Участниците
в срещата с Николина Бел и Спаска Тарандова споделиха това преживяване чрез разказите им и множеството снимки от университетски, публични и специални библиотеки
(Eastern Illinois University, Charleston Carnegie
Public Library, Arthur Public Library, Illinois
State University, Bloomington Public Library,
Ohio State University, Westerville Public Library,
Chicago Public Library).
И в САЩ, и в България, и в целия свят построяването на нова библиотечна сграда е
трудна и скъпоструваща цел. Различно може
да е отношението към целта, а ключът е изработването на подходяща стратегия. Успяват
тези, които мислят позитивно. „Трудностите за
тях са предизвикателства, а не непреодолими проблеми – казва Николина Бел. – Колкото
и странна да изглежда една идея и каквито
и да са обстоятелствата в настоящия момент,
ако опитаме, не губим нищо, но можем да спечелим – такава е философията на успеха. А
изработването на стратегия и нейното последователно изпълнение са изключително важни. Тя е комбинация между целта и пътищата, които избираме да я постигнем.” Николина
Бел и Спаска Тарандова разказаха два примера за успешно постигнати цели на две аме-
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Библиотека „Томпсън“,
Щатски университет на Охайо
рикански библиотеки – една университетска
и една обществена. Библиотеката „Томпсън”,
която се намира в центъра на кампуса на найголемия щатски университет – Университета
Кълъмбъс в щата Охайо, решава да направи
цялостен ремонт и реконструкция и това налага сградата да бъде затворена за 36 месеца. Като се има предвид, че библиотеката се
ползва от 100% от студентите, разбираме какво означава това за всички. В продължение
на три години, преди започването на ремонта, ръководството на библиотеката и целият
състав провеждат информационна кампания,
с която подготвят академичната общност за
промяната, изнасят библиотечния фонд и оборудването, организират библиотечно обслужване на други места.
Пример за успешно постигане на поставена
цел е и Обществената библиотека в Шампейн
(Champaign Public Library). Тя се намирала в
стара и неудобна сграда и шансовете за промяна не изглеждали много добри. С подходяща стратегия ръководството ѝ успява да убеди местната община в необходимостта от нова

Новопостроената публична библиотека в Шампейн

библиотека. Построяват я за четири години,
върху бившия паркинг, без да прекъсват работата си.
„Поставете си цели, изберете най-важната,
измислете решения и направете план, следвайте този план с малки стъпки, говорете почесто на хората, от които очаквате помощ,
спечелете застъпници. Действайте!” – това
послание пренасят и отправят до колегите си
двете възпитанички на „Мортенсън”. На въпроса „Как ще приложи наученото в своята библиотека?” заместник-директорът на Столичната библиотека Спаска Тарандова отговаря:
„Убедена съм, че най-важната цел за Столичната библиотека е да има нова сграда. Трябва
да убедим софиянци, да променим нагласата
на администрацията, от която зависим, да накараме читателите да се застъпят за нас, да
създадем кръг от приятели на библиотеката и
самите ние да имаме самочувствие и увереност, че можем да постигнем тази цел.”
Изграждането на лидерски и комуникативни умения е една допълнителна цел на
международната програма на Центъра „Мортенсън” през 2011 г. Чрез лекции от водещи
специалисти и интерактивни методи участниците усвояват стилове и инструменти за ефективно общуване. Всеки от преподавателите
оставя трайна следа в съзнанието им. От д-р
Пола Кофман – директор на библиотеките на
Университета на Илинойс, научават правилото, че „добрият ръководител не управлява
сам”. Той изгражда визия за бъдещето на библиотеката заедно със своите служители. Грижи се за тях и посвещава 1/3 от работата си за
набиране на средства. От Мег Едуардс усвояват методи за убеждаване – изключително полезни и необходими на всеки, който се стреми да превърне решенията в реалност. Джан
Айсън им предава изкуството да се поддържа

47

Професия

дух на позитивност, удовлетвореност, доброта и споделеност в колектива. От Ашли Буф
усвояват американския писмен стил на комуникация. А човекът, който коренно променя
начина им на общуване, е Шърли Стелбринг
– преподавател по комуникационни стилове и
влиянието им върху отношенията в колектива
и управленските решения.
Лидерските и комуникативните способности са личностни качества, приложими във
всички области на човешката дейност и на
всички равнища. Необходими са не само на
ръководители, но и на изпълнители – при работа с хора, осъществяване на услуги или работа в екип. В нашата професия няма как да
сме добри специалисти, ако сме само добри
библиографи и навигатори. От нас се изисква още да общуваме ефективно, да умеем да
убеждаваме, да мотивираме и да увличаме хората, да умеем да представяме идеите си, да
познаваме добре работата в екип – да създаваме екипи и да работим в колектив.
Привличането на спонсори и дарители
е дейност, която е приоритет в американските
библиотеки. Като всяка друга дейност тя изисква специфични знания и повече от всяка друга – комуникативни умения. В американските
библиотеки има длъжности и отдели, които се
занимават с разработване на стратегии и тяхното изпълнение.
Участниците в тазгодишната програма на
Центъра „Мортенсън” са имали удоволствието да бъдат обучавани лично от програмния
ръководител на фондация „Карнеги” Рокайа

Байа и от служители в Отдела за набиране на
средства за библиотеката на Университета в
Илинойс. От тях научават „златни” правила за
привличане на дарители, за писане на проекти и набиране на средства за библиотеките:
„Добър проект е този, който е значим за
общността си”;
„Никой дарител не иска да играе с губещи!”;
„Никога не казвай колко си беден!”;
„Един донор не остава с нас завинаги – не
разчитайте на донори за същинските си занимания”;
„Представяйте потребностите като потребности на потребителите и общността”.
Срещата с възпитаничките на Центъра
„Мортенсън” Николина Бел и Спаска Тарандова беше повече от споделяне на знания и опит
и повече от интересен разказ за незабравими
преживявания в най-развитата страна в света.
Тя беше демонстрация на едно ново отношение към света и професията, заредено с позитивизъм, оптимизъм и убеденост, че нещата могат да се случват, ако работим заедно
за тях. Тя беше провокация към размисъл за
това, какво можем да направим ние и какво
да променим. Те успяха да предадат на всички
присъстващи частица от своя ентусиазъм и да
поставят нови теми за обсъждане пред библиотечната общност и в библиотечния печат.
Ключови думи: ББИА,
библиотечна квалификация, лидерство,
Център „Мортенсън” – САЩ

СИЛАта на успеха
Алина Банкова | alinabankova@gmail.com
Кореспондент за Южен централен район
Посещение на добра воля или приятелско
гостуване на Регионалната библиотека „Никола Фурнаджиев” – Пазарджик през есента. Там
върви обучението на специалистите от целевите
библиотеки от Пазарджишка област по трето направление „Услуги в модерната библиотека” на
Програма „Глоб@лни библиотеки – България”.
Пожелах да поговорим очи в очи с колегите
от читалищни библиотеки в региона за ползи-

те и трудностите, за смисъла и ефекта от обучителните курсове. Пожелах да чуя техните
гледни точки за силата на успеха при изграждане на нов имидж на съвременната обществена библиотека като място за комуникация,
за обмен на информация и достъп до „голямото глобално общуване”.
Да, време е да обърнем представите на
хората за библиотеката: те не са вече само
наши читатели, те са все повече наши партньори в комуникацията със света и помежду
ни. Това е нова мисия на професията библиотекар, но и нелек личностен път на развитие.
Първо трябва да обърнем представата у са-
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мите нас за ролята на библиотечната професия в обществения живот, а после да поведем
и хората след себе си към новото тълкуване
на обществената библиотека, наречена вече
глобална.
Посрещат ме домакините: Нина Коцева –
регионален координатор на Програмата за регион Пазарджик, Гинка Милова – обучител по
четвърто направление „Работа с общностите”
и Ели Деянова – обучител по трето направление „Услуги в модерната библиотека” на Програмата „Глоб@лни библиотеки – България”.
Курсистите са десет, занятията се водят
през октомври в Обучителния център на РБ
„Никола Фурнаджиев” – Пазарджик, а заявки-

те на желаещите да се квалифицират в този
курс са били над 25.
Ели Деянова – обучител по модула, споделя, че никога не е имало проблем с интереса
към курсовете по Програмата. Регионалната
библиотека, която осъществява квалификационна дейност за целия библиотечен персонал на региона, провежда не повече от
два семинара годишно с библиотекарите от
Пазарджишка област, в които участват поне
80–90 колеги. А в Пазарджишки регион има
много повече щатни библиотечни специалисти, които се нуждаят от квалификация: в 105
читалищни библиотеки работи по един библиотекар, а няколко библиотеки са с разширен
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библиотечен състав като Панагюрище, Батак,
Пещера и др.
Очертаващото се общо мнение за недостиг на обучение преди старта на Програмата
„Глоб@лни библиотеки – България” разбираемо
е заменено от сегашния огромен интерес към
квалификация на библиотекарите от мрежата.
Ето го първия от градивните компоненти на
успеха: Любознателност.
В блиц-интервюта събирам мненията на
участниците в обучението: въпросът е сборен
„Какво е мнението ви този курс” (‘За’ или ‘против’ програмата?; ‘Ползи’ или ‘трудности’ в
новите знания за професията?; Какво ви дава
или не това надграждащо обучение?).
Отговорите:
Виолета Табакова (с. Черногорово) – „От
2010 г. работим в читалището с новите технически възможности в глобалната мрежа. Придобивам нови, по-високи нива на познание и
се опитвам да ги предам на моите съграждани.
А децата се редят на опашка, за да ползват
Интернет и компютър в библиотеката. Увеличиха се посетителите.”
Мария Левенска (гр. Белово) – „Аз съм от
старите кадри, вече 35 години съм библиотекар. Макар да ми е и трудно, това е необятен
нов свят, носи ми удоволствие! Трябва да си
по-смел и упорит за новото. Но успявам. Вече
минават през библиотеката поне 20–30 човека
на ден, повече млади читатели: търсят работа по Интернет, ползват електронната поща,
скайп, откриваме заедно полезна информация
от НОИ и други институции. По-старите хора
също се включват: домакините си търсят рецепти, имам постоянни посетители за новости
в билколечението и за здравна информация.
Обучението е мой шанс и съм много удовлетворена.”
Виолета Кметска (гр. Септември) – „Наблюдаваме тройно увеличение на посетителите в библиотеката, откакто сме включени в
Програма „Глоб@лни библиотеки – България”.
Изплува и вторият от градивните компоненти на успеха: Инициативност.
Богдана Сиракова (гр. Пещера) – „Направихме в библиотеката Е-справочник на обучението в чужбина за средношколците. Учениците са много доволни. Провеждаме и открити
уроци с предоставената ни мултимедия при
някои съвместни проекти.”
Соня Консулова (с. Величково, Община
Пазарджик) – „Новият тип библиотека е като
гостната: идват студенти при нас да си пи-

шат реферати; имаме и един много възрастен
дядо, който в библиотеката успява чрез скайп
да види и чуе внуците си в чужбина – той ни
благославя за тази възможност!”
Не е ли това удоволствие от работата и стимул за нови подходи в дейността на обществената библиотека? Какво по-глобално от факта
да спечелиш сърцата на повече хора и това да
ги доведе при библиотекаря?!
Да, това е третият от градивните компоненти на успеха: Активно приложение.
Цветана Комсалова (с. Мало Конаре) – „Нямаме обособена зала за работа в Интернет, но
въпреки това идват много ученици от горните
класове и студенти да ползват новите ресурси. Съчетавам моя дългогодишен библиотечен
опит с наученото тук и търся заедно с хората
отговорите на трудните въпроси. Аз не се притеснявам от възрастта си, харесва ми „допирът” до глобалната мрежа, често се допитвам
през Интернет до сина си в чужбина и търся взаимодействие с младите и по-опитните в
технологиите. Така успявам да привлека към
библиотеката нови читатели, а и да се самообразовам... Въпросът е да сме си взаимно полезни, нали?”
Да бъдем професионално полезни на читателите, но и да постигнем взаимност с хората
в обществената библиотека – да, това е въпросът, но и отговорът.
Четвъртият (всъщност – първи и най-важен!) от градивните компоненти на успеха:
Самочувствие.
Нека пропуснатите по име колеги от тази
моя среща не ми се сърдят, че не ги споменах.
Обобщих казаното от всички в няколко ключа
към успеха в новия имидж на професията библиотекар.
Да наредим пъзела:
Самочувствие
Инициативност
Любознателност
Активно приложение
Не е трудно, но трябва да повярваме в себе
си и в тази сила на професията. Смисъла на
глобалната библиотека го правим ние, всеки
един от нас. Всъщност новият облик на библиотеката е просто едно хубаво кътче за глобална взаимност.
Ключови думи: обучителни програми за
библиотекари, Програма „Глоб@лни библиотеки – България”, Регионална библиотека
„Никола Фурнаджиев” – Пазарджик
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Незнайният каталогизатор

Каталогизаторите са невъзпетите герои
на научните открития
Майкъл Горман

Почти не минава месец без публикация
във вестник или друга медия за учен, който
„е открил” загубен или до момента неизвестен ръкопис на текст или музикална творба от
прочут автор или композитор.
Обикновено заглавия от рода на „Изгубена
история на Марк Твен, открита от професор...”
или „Ученият пита: Неоткрит шедьовър на Моцарт ли е това?” са последвани от приказка за
асистент или някой друг, който „се натъква”
на ръкопис на „прашен рафт” в библиотека
или на „забравени папки” в някой архив.
„Ръкописът беше лежал десетилетия необезпокояван и незнаен, но когато аз го видях, веднага разбрах за какво иде реч”, казва
проф. Хебден-Шнорхел. „Той притежава несъмнения отпечатък на [попълни известното
име], който никой учен в тази област не може
да не забележи.”
Да намериш това, което не е изгубено...
Предполагам, че популярната идея за
учен, открил нещо, което всеки друг е пренебрегвал, може би е вярна в редки случаи
(случайно посещение на разпродажба в гараж
или изравяне на ръкописи в папка, завързана с розова панделка, събрани от бабата на
въпросния учен, самата тя внучка на виенски
композитор), но в огромната част от случаите
„откритието” се дължи на работата на Незнайния каталогизатор (библиотечен или архивен)
и на консервационните и съхранителните дейности на библиотека или архив в продължение на десетки години.
Но проф. Хебден-Шнорхел е този, който
прави научната публикация и получава пожизненото назначение в университета, което
е жадувал, дава интервюта по националното
радио и в „Ню Йорк Таймс” и при по-голям
късмет има хиляди посещения на неговите
постинги в най-популярните блогове.
Нито дума за благодарност към Незнайния каталогизатор или към съхранителните
усилия на библиотеката или архива.Тяхната
работа никога не става част от медийната ис-

тория на „Индиана Хебден-Шнорхел и изгубеният ръкопис”.
Катедралата на Св. Богородица в Чартрис е
построена (всъщност възстановена) в периода
от края на ХІІ век до последната част на ХІІІ
век. Тя се смята за върховен израз на готическата католическа чувствителност и за едно
от ненадминатите постижения на човечеството. Името на човека, който я е проектирал, е
неизвестно, както са неизвестни и имената на
майсторите строители и безбройните каменоделци, дърворезбари, стъклари, скулптори,
дърводелци, железари и работници, които са
я строили повече от 70 години, за да се превърне във велика катедрала. И ето я, издържала на времето – монументална съвкупност,
по-велика от нейните многобройни части.
Каталозите на великите библиотеки на
света в много случаи са изграждани дори
по-дълго време от това, за което е построена Катедралата на Чартрис, и те продължават
да нарастват въпреки многото фактори днес,
които се отразяват негативно на каталогизирането. Те също представляват целокупност,
която е много повече от сумата на отделните
приноси на многобройни, повечето анонимни
сътрудници.
Класическият гарант на успеха
И така, нека отдадем заслуженото на Незнайния каталогизатор, който играе своята
роля във върховната мисия да запази и пренесе за идните поколения документалното наследство на човечеството.Тази благородна и
полезна дейност ще осъществи и по-земната
задачка – да направи възможни откритията на
проф. Хебден-Шнорхел и неговите колеги, а
ако всичко върви добре – да им донесе известност, награди, пожизнени назначения и
други външни знаци на вътрешната академична слава.
American Libraries, 2010, Nov.-Dec., p. 27.
Преведe: Анна Попова | apopova@lib.bg
ИБ на ББИА
Ключови думи: каталогизация

51

Професия

ЕBLIDA
Виенска декларация
Предоставяме на вниманието на библиотечната общност текста на Виенската
декларация, към която ББИА
се присъединява в качеството си на член на EBLIDA.
На съвместна конференция на EBLIDA и
форума NAPLE във Виена през май 2009 г. се
постигна съгласие, че е необходимо да се засилят ролята и потенциалът на библиотечните услуги в цяла Европа в подкрепа на европейското Общество на знанието. За тази цел
EBLIDA и NAPLE призовават Европейската комисия да пристъпи към изпълнение на следните четири препоръки:
1. Създаване на Бяла книга „Обществените библиотеки в Обществото на знанието”
EBLIDA и форумът NAPLE приканват Европейската комисия да състави Бяла книга, която представя новата роля на обществените
библиотеки в европейското Общество на знанието. Те препоръчват и насърчават държавите членки да действат от името на техните
библиотеки. Бялата книга трябва да бъде съставена (наред с другa входяща информация)
върху основата на опита и дейността на група
библиотеки от най-високо равнище, утвърдена от Европейската комисия.
2. Изграждане на Център на знанието
Призоваваме Европейската комисия да учреди Европейски център на знанието за обществените библиотеки, който ще осигурява
координирана, актуална и надеждна информация за услугите на обществените библиотеки
във всички държави – членки на Европейския
съюз и Европейското икономическо пространство, и ще бъде със седалище в EBLIDA.

3. Осигуряване на европейско финансиране за проекти
Да се насърчава финансиране на проекти
от ЕС, които подпомагат смисленото и устойчиво развитие на библиотеките. Субсидиите за
проектите трябва да бъдат насочени към европейската библиотечна инфраструктура и да
допълват съществуващи проекти с политически авторитет и прозрачност. В допълнение на
тези проекти за дигитално развитие на библиотеките трябва да се разработи обща инфраструктура за обществените библиотеки с цел
да се ускори внедряването на новосъздадени
онлайн услуги и да се насърчава активно европейското гражданство, а също така и да се
осигурят широки възможности за учене.
4. Защита на авторското право
Да се премахнат бариерите в Европейския
съюз, които противоречат на идеята за развитие на Обществото на знанието. Необходима
е справедлива политика относно авторските
права, която отчита законните права на носителите им, но в същото време утвърждава
разумни изключения от Закона за авторското право и сродните му права в дейността на
библиотеките.

EBLIDA е Европейското бюро на библиотечни, информационни и документационни
асоциации. Тя е независима асоциация на национални библиотечни, информационни, документационни и архивни асоциации и институции в Европа.
Форумът NAPLE – национални съвети за
обществените библиотеки в Европа, е международна, междуправителствена асоциация,
защитаваща интересите на националните библиотеки в Европа. Нейната главна цел е да насърчава и утвърждава принципи и стратегии
за обществените библиотеки.
Преведe: Анна Попова / apopova@lib.bg
ИБ на ББИА
Ключови думи: EBLIDA, NAPLE
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Отзвук от Десетата юбилейна
научна конференция
„Библиотеки –
четене –
Велико Търново
комуникации“ 17–18 ноември 2011 г.
Живка Радева | z_radeva@abv.bg
РБ „Петко Р. Славейков” – В. Търново
Идеите, свързани с опазване и достъп до
културното наследство, станаха неотменна
част от нашето всекидневие. По въпроса се
работи усърдно и повсеместно, при сложна организация на документалните, техническите и
човешките ресурси, в динамично променяща
се информационна среда. Това беше причина
десетото юбилейно издание на Националната
научна конференция под общ наслов „Библиотеки – четене – комуникации” този път да привлече за участие колеги и съмишленици, обединени около темата „Дигиталните колекции и
способите за достъп до потребителите”. Организатори и партньори в тази изява са катедра
„Библиотекознание и масови комуникации”
при Стопанския факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” и

великотърновската Народна библиотека „Петко Р. Славейков”. Двудневният научен форум
по традиция се открива
на рождения ден на патрона на библиотеката
домакин и беше уважен
от присъствието на зам.министъра на културата

арх. Георги Стоев. Заявените участия изненадаха със своята численост и с разнообразието
от теми.
Първа в натоварената програма беше презентацията на доц. д-р Цветанка Панчева със
заглавие „Дигиталните колекции на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”
в подкрепа на научните изследвания и процеса на обучение”. Аудиторията беше запозната
с дългосрочната програма за цифровизация
на културното наследство на Европа, българското участие в този процес и приоритетите
на българските библиотеки. Акцентът падна
върху възможностите да се използват дигитални документи от уникалните колекции на
Националната библиотека, от наши учени при
участието им в национални и международни
форуми, свързани със славяно-византийски
проучвания, в конгреси на ориенталисти, като
българско партньорско участие в големи международни проекти, а също и от чуждестранни учени в техни разработки. Доц. Панчева
даде и конкретни примери за превръщането
на дигиталните колекции на НБКМ в изворова
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база въз основа на подробните им метаданни
и включването им в различни инициативи в
областта на университетското и средното образование.
По повод на Препоръките на Европейската
комисия от 27.Х.2011 г. относно дигитализацията, онлайн достъпа и опазването на оригиналното съдържание в електронен вид Анна
Попова от ББИА изтъкна, че след 24 месеца
държавите – членки на ЕС, трябва да докладват как изпълняват тези препоръки. Това налага спешни национални решения и действия:
приемане на стратегия за цифровизация на
културното наследство, създаване на регистър на дигитализираните обекти, поддържане
на подробна статистика за онлайн ползването им и др. ББИА ще разработи национална
програма за опазване и достъп до книжовното
наследство в библиотеките, която ще бъде съгласувана със съхранителните и дигитализационните дейности, свързани с другите видове културно наследство.
В първата сесия на конференцията бяха
представени и други интересни теми. Ще спомена част от тях: „Обединени електронни ресурси, разпределена дигитализация и осигурен достъп” (Венета Даскалова – СофтЛиб,
д-р инж. Никола Бажлеков – ПримаСофт),
„Дигиталната библиотека на Нов български
университет – състояние и перспективи” (Ангелина Гимишева, Таня Стоянова, УБ на НБУ –
София), „Дигитална библиотека 2.0 – какви са
потребителските нужди и очаквания?” (Радка
Калчева, РБ „Пенчо Славейков” – Варна), „Ди-

гиталните колекции на Централната библиотека на БАН” (гл. ас. Даниела Атанасова, ЦБ на
БАН – София). Денят продължи с представяне
на съвместни разработки на БАН и ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий” и на чуждестранните гости
от Русия и Сърбия.
Конференцията имаше и тържествена част,
назована „Студенти и приятели за 60-годишнината на проф. д-р Алберт Бенбасат”. Чухме емоционалните слова на проф. Ани Гергова („Лични впечатления и размисли за Алберт Бенбасат
– учен, преподавател и човек”), проф. Мария
Младенова („Алберт Бенбасат – човек на книгата”), доц. Антоанета Тотоманова („Форматът
[на книгата] е форма на свобода…”), гл. ас.
Марин Бодаков („Алберт Бенбасат. Книгата
като отговорност”), докторант Светлана Минева („Алберт Бенбасат – между печатните пространства и белите полета”), доц. Владимир Донев („Триединният образ на книгата”), гл. ас.
Васил Загоров („Книга, книжовност, книгоиздаване” – един проект на Алберт Бенбасат”),
Румяна Пенчева („Алберт Бенбасат и Националният литературен музей”), Николай Колев
(„Алберт Бенбасат на страниците на сп. „Издател” и сборника „Библиотеки, четене, комуникации”). Всички те засвидетелстваха своето
признание към юбиляря, работил дълги години
в областта на българската култура като публицист, литературен историк, музеен специалист,
учен, академичен преподавател. Изтъкнаха се
неговата посветеност на писаното слово, успехите му като изследовател на българското книгоиздаване и книжовност, утвърждаването му
като уважаван член на българската академична общност, умението му да приобщава хората
около себе си за работа в екип. Не беше отмината и гражданската позиция на проф. Бенбасат по важни за българската книга въпроси,
както и възможностите му да представя оригинални гледни точки, свързани с електронното
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книгоиздаване, четенето, Панаира на книгата. Общото пожелание към юбиляря беше да е
здрав и да успее да възпита много свои последователи, които също като него да вярват, „че
книгата е осмото чудо на света”.
Последни в това тържество бяха студентите. Развълнувани и вдъхновени, те го представиха като „човекът, намерил своето място под
звездите”; като преподавателя, който в годините съвместна работа им е внушил, че трябва
да използват дипломите си по предназначение и да бъдат професионалисти. Валя, Яница, Веселина, Сиана му благодариха, че им е
показал пътя „между печатните пространства
и белите полета”, че ги е заредил със своята любов и вярата си в бъдещето на книгата, които се превръщат в увереност в тяхното
собствено бъдеще. Имаше и изненада. По повод на една от статиите на проф. Бенбасат и
за да го убедят, че неговите идеи са оставили
трайна следа в съзнанието им, студентите от
специалността „Книгоиздаване” му подариха
нов, съвместно изпълнен препис на „История
славянобългарска”.
През втория ден в конференцията със
свои доклади участваха и студенти от специалностите „Журналистика”, „Книгоиздаване”,
„Връзки с обществеността”. Подготовката им и
цялото им представяне показаха, че са силно
провокирани и мотивирани от учебните програми и избора на бъдещата професия. Темите,
които ги вълнуват, са „Свободата на словото

в Интернет” (Васил Димитров), „BookSwap.bg
Всичко, което се чете – от ръка на ръка” (Радослав Първанов), „Жизнени нагласи и социални мрежи” (Иван Пейчев), „Инструменти на
промяната” (Веселина Димитрова), „Култура.
Роля на PR за запазването и съхранението ѝ”
(Росица Броневска).
В програмата бяха включени и презентации
на фирми, чието производство има отношение
към библиотеките и дигитализацията. Бяха
представени и две нови книги – издание на
Народна библиотека „Петко Р. Славейков”, наречено „Възрожденецът Никола Златев” (поредица „Орис”, под общата редакция на акад.
Иван Радев) и монографията на доц. Лъчезар
Георгиев „Книгоиздаване и книжнина”.
Накрая ще споделя удовлетворението на
организаторите от представените доклади, от
осъществените контакти, от всичко, което се
случи през тези два дни в Народната библиотека „Петко Р. Славейков” във Велико Търново. Издаването на сборник с материалите
от конференцията ще впише научния форум в
общия ход на процесите по дигитализация на
националното културно наследство, ще даде
ясна представа къде сме ние в края на 2011
година.
Ключови думи: дигитализация, добри практики, конференции, Регионална библиотека
„Петко Р. Славейков” – Велико Търново

Миналото на родния край –
послание към бъдещето

Регионална краеведска конференция

Калина Тодорова | kaliiz@abv.bg
Кореспондент за Северозападен регион
На 17 ноември 2011 г. Регионалната библиотека „Христо Ботев” – Враца, за осми пореден път бе домакин и главен организатор
на Регионалната краеведска конференция
„Миналото на родния край – послание към бъдещето” с тема за 2011 година: „Природни и
културно-исторически забележителности от
Врачанския край”. Инициативата е ежегодна и

се провежда съвместно с Регионалния инспекторат по образованието – Враца. Всяка година в областния град се събират утвърдени и
начинаещи изследователи от целия Врачански
край, за да представят новите си проучвания
и да надникнат в разработките на своите колеги, да споделят проблеми и да обсъдят решения.
Не бих могла да пиша безпристрастно – аз
съм „съзаклятник” – и участник, и организатор
на този форум, „родил се” (по думите на на-
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шите съмишленици) като „завера” и превърнал се в истинска арена на търсещия дух.
„В годините регионалните краеведски конференции се утвърдиха и прераснаха в един
от най-значимите форуми за изява на радетелите на българската духовност в Северозападна България. Предизвиканите широки
обществени дискусии по неотложни проблеми, свързани със запазването на конкретни
емблематични за региона културни паметници, ни дават основание да смятаме, че това
е и една наша инициатива, допринесла значително за възпитаването на отношение към
традицията и гражданска активност от страна
на местната общност. Имаме желанието и амбицията да превърнем форума в национален”
– споделя директорът на библиотеката Силвия
Врачовска.
Организаторите
Влизаме в конферентната зала с краеведа Блага Атанасова – инициатор, организатор
като завеждащ отдел „Краезнание” в Регионалната библиотека, а днес – като участник и
председател на Регионалното краеведско дружество. Разговорът ни с основния виновник
да започнат да се случват преди осем години
събитията е за равносметката и постигнатите
цели на форума.

Главна цел на тези конференции е съхраняването на културната идентичност и пренасянето на нематериалното културно наследство от миналото в настоящето и бъдещето
чрез живите съкровища от Врачанския край.
Участници в конференциите са краеведи, историци, етнографи и фолклористи, литератори, изкуствоведи, библиотекари, журналисти,
учители, ученици и студенти. Хора на различни възрасти с различна научна подготовка – от
доценти и доктори на науките до децата – краеведи от клубовете в училищата. Тръгнахме от
идеята за приемствеността и ако мога така да

се изразя – „взаимноучителната метода” – винаги има какво да видят и научат малките от
по-опитните, но полезен за специалиста е и
погледът към проблема през очите на младия
човек. Виждам, че и колегите след мен приеха тази идея и не разделиха участниците на
възрастови групи, което дава възможност на
всеки да се запознае с творческите търсения
на останалите, да обмени знания и опит, „да
се зареди” с нови идеи. Радвам се и за друга
традиция, която въведохме първата година –
съпътстващите големи тематични изложби, с
които започва конференцията и сега.
Сред основните задачи, които си поставихме, още когато се зароди идеята, е да се
активизира дейността на читалищните библиотеки по издирване на носители на родовите знания и памет, на народното творчество и
художествените занаяти, както и извършване
на събирателска и изследователска дейност, в
която да се включи и местната общност – клубове, организации, училища. Искахме да провокираме интерес сред подрастващите да се
интересуват от дейност, свързана с изучаване
и популяризиране на културните ценности на
родния край, да се ангажират с проблемите на
културно-историческото наследство.
Радвам се искрено, когато виждам как започнатото от нас не само не е станало рутинна
работа, а с всяка изминала година конференцията става все по-вълнуващо преживяване,
„разраства се” – така, както расте и броят на
хората, понесли възрожденския копнеж по
родното – да го милееш, да го къташ като найскъп дар от шарената ракла на предците. И да
го предадеш на децата си!
Малко история
Първата конференция се провежда през
2004 г. – нейната задача е да заинтригува
и мотивира участниците към творчески и из-
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следователски търсения. Българското народно творчество е обект на внимание от страна
на участниците във втората (2005) и третата
(2006) конференция. Основни проблеми в докладите на Четвъртата регионална краеведска
конференция (2007) с тема „Освобождението”
са: Традицията на Ботевите чествания; Опълченците от Врачанския край; Народната памет.
Акцентите в Петата регионална краеведска
конференция (2008) „Свети места – църквите и манастирите във Врачанския край” са:
Възстановяване на Бистрешкия и Долнобешовишкия манастир; Православните храмове на
Северозапада – история и съдба; Искри от руините – проект „Родова памет”. Веднага след
конференцията бе инициирана кръгла маса на
тема „Опазване и популяризиране на културното наследство от Врачанския край” с участие на представители на сдружения, клубове
и неправителствени организации, на духовенството и местната власт. Форумът приключи с
решение да се създаде Инициативен комитет
за съхраняване и популяризиране на културното наследство от Врачанския край.

Шестата регионална краеведска конференция (2009) „Народните занаяти в миналото и
днес” фокусира вниманието на участници и
гости върху традиционни занаяти за Враца:
бубарство, коларство, златарство; „вехтите
занаяти” – медникари, копаничари и каменоделци в миналото и днес; традиционно народно изкуство и художествени занаяти.
Седмата регионална краеведска конференция, проведена през 2010 г., беше посветена
на „Личности, допринесли за развитието на
град Враца и Врачанския край”.

Тази година темата за природните и културно-историческите забележителности „прикани” много млади хора от клубове и различни
организации да предприемат краеведски разходки и проучвателни експедиции, да потърсят и открият непреходните ценности на врачани. Освен природните, духовните богатства,
с които се слави „нашата райска земя от белия
Дунав до Балкана”, участниците бяха провокирани от Весела Пелова – главен експерт в
Държавния архив – Враца, на дискусия по темите „Символите на стара Враца в превратностите на историческите епохи” и „Забравените
символи на Враца”: емблематични за града ни
„сгради с минало”, които днес се превръщат в
руини. Какво можем да направим ние, културните институции и гражданите, за да спасим
символите на града, къде е нашето място днес
при разрешаването на конкретни проблеми,
свързани с опазването на културното наследство на града ни.
Въпросите ни към Весела Пелова са свързани с историята на регионалната конференция като обществена трибуна за поставяне и
решаване на подобни проблеми.
Тя сподели: „Първата краеведска регионална
конференция започна като
приключение, като завера,
замислена и реализирана
от съмишленици и съидейници. Блага Атанасова е
човекът, който успя да открие и привлече приятели
с еднакви мисли и разбирания и така постави началото на едно значимо за
целия ни регион събитие –
ежегодните конференции,
които станаха емблема на
дейността не само на библиотеката, но и на всички нас, работещи в областта на краезнанието.
С организирането на краеведските конференции като замисъл, а след това и като
традиционна проява, те станаха място, където се срещнаха общите ни професионални
стремления и идеи с отдел „Краезнание”. Аз
станах свидетел на едно истинско възраждане на обществената инициативност, на духа
на врачани, създал богатия живот на многото дружества и организации преди 1944 г., за
което бях срещала данни само в архивните
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документи. Огромният интерес към провеждането
на нашите конференции се
засилваше от година на година, до такава степен, че
все по-трудно беше да се
включат в рамките на един
ден всички желаещи. Ние,
участниците от целия регион, отдавна ги наричаме
„наши”, независимо че цялата организация се поема
от Библиотеката и Редакционно-издателския отдел
(РИО). Но имайки привилегията – и аз в това число – да сме между съмишлениците,
съидейниците,
насърчителите и редовните
участници, започнахме да ги приемаме наистина за „свои”.
Тези наши позиции обединиха усилията и
на специалистите, и на любителите краеведи.
За мен е особено радостен фактът, че се създават клубове по краезнание в училищата. Найзначимият резултат от целенасочената дългогодишна съвместна краеведска дейност е, че
към нашето Регионално краеведско дружество
се учреди младежка секция. Защото именно
от ранна възраст трябва да се формира интересът към родовата история и да се проучва
родовата памет. Тази потребност трябва да се
възпитава. И точно в това е ролята на нашата
ежегодна конференция. Нарастващият брой
на участниците е най-значимият показател за
нейния принос в насърчаването на изследването и запазването на местната история във
Врачанско. Библиотеката извоюва средства за
отпечатването на материалите от конференциите в сборник, което допълнително мотивира участниците да проучват и изследват историята на своето родно място.
Участниците
Най-малкият участник е 10-годишната Теодора Христова от планинското село Паволче.
През лятната ваканция се включила в образователните програми на библиотеката при
читалището и с помощта на библиотекаря Мария Божковска изготвили презентация за красотите на родното село, което е популярно в
последните години с развитието на селския
туризъм. Развълнувана и щастлива, Теодора

Христова съвсем лаконично коментира своето
участие в конференцията:
– Беше много интересно! Имаше от други
села и градове – показват реките, пещерите,
животните в гората и билките. Отначало малко се притесних, но мисля, че се представих
добре! Лятото ще направим нови снимки и
другата година ще дойдем пак!
Аз ще добавя само кратка статистика.
Броят на участниците в проведените осем
конференции е 266, като постоянни участници
са около една четвърт – останалите са ученици и студенти, които са част от кръжоци и
клубове, а в последните години предпочитани са екипните разработки. Все по-често се
„престрашават” и фотографи, художници и
изкуствоведи да покажат своя нетрадиционен
поглед върху свързани с родния край и българщината теми. Представените изследвания
и издирените материали поставят началото на
уникални колекции с автентични фотоси, теренни записи и разработки по краезнание и
родознание, съхранени в отделите „Краезнание” и „Изкуство” на РБ „Христо Ботев”. Издадени са три богато илюстрирани сборника от
поредицата „Наследство”: „Освобождението”,
„Свети места – църквите и манастирите във
Врачанския край” и „Златни ръце – народните
занаяти във Врачанския край”.

Ключови думи: конференции,
краеведска дейност, Регионална библиотека
„Христо Ботев” – Враца
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Държавна целева програма на
Украйна за създаване на единна
библиотечно-информационна
система – „Библиотека – ХХI“
На 17 август 2011 г. правителството на Украйна утвърди Държавната целева национално-културна програма за създаване на единна
информационна библиотечна система „Библиотека – XXI”.
Целта на Програмата е да се повишава
ефективността на използването и да се осигурява достъп до документите, които се съхраняват в библиотечните, архивните и музейните
фондове, чрез създаване на единна информационна библиотечна система „Библиотека
– XXI” (по-нататък – Системата). Програмата
предлага система за управление, финансиране и национална координация на няколко
мащабни проекта: изграждане на национален
своден каталог и неговото участие в международните библиографски бази данни; дигитализация на документите в библиотеки, музеи и
архиви, разработване на уебпортал за единен
достъп до ресурсите, доизграждане на библиотечната инфраструктура – програмно осигуряване и телекомуникационно оборудване.
Съдържание и времева рамка
на Програмата
Изпълнението на Програмата е предвидено
за 5 години на три етапа (2011–2015 г.).
На първия етап (2011–2013 г.) се предвиждат следните дейности:
1.1. Разработване и внедряване на необходимата законодателна база; обезпечаване на
информационната сигурност на системата;
1.2. Разработване и внедряване на единни
стандартни формати за обмен на библиографски и архивни записи и тяхната адаптация към
международните правила;
1.3. Провеждане на мониторинг на каталозите на библиотечните ресурси за определяне
на тези от тях, които имат общонационално
значение;
1.4. Определяне на общи критерии за подбор на документите с цел прехвърлянето им
на електронен носител и създаването на тема-

тични каталози;
1.5. Включване на вече съществуващите научно-методически основи на теорията
и технологията на създаване на електронни
библиотеки;
1.6. Привличане на вниманието на обществото, държавните и неправителствените учреждения и организации, средствата за масова информация към проблема за създаването
на електронни библиотеки;
1.7. Установяване на конструктивни връзки между културните институции;
1.8. Прехвърляне в електронна форма на
документите, които се съхраняват в Държавния библиотечен фонд, Националния архивен
фонд и Музейния фонд, във фонда на Държавния архив по печата на Държавното научно
учреждение „Книжна палата на Украйна ‘Иван
Фьодоров’”, други библиотечни, архивни и музейни фондове;
1.9. Осигуряване на достъп до изброените
фондове чрез Интернет;
1.10. Създаване на:
• единна информационна инфраструктура, която да обхване библиотечните и архивните учреждения;
• единен национален репозиториум на
електронни библиотечни ресурси;
• базови центрове за прехвърляне в
електронен вид на документи, които се
съхраняват в библиотечните, архивните и
музейните фондове;
• уебпортал „Библиотека – XXI”;
• електронен каталог на документите,
които се съхраняват във фондовете на
библиотеките и в Държавната научна институция „Книжна палата на Украйна ‘Иван
Фьодоров’”;
1.11. Осигуряване на достъп на библиотеките до Интернет, оборудването им с компютърна техника, програмно осигуряване и телекомуникационно оборудване;
1.12. Провеждане на научни изследвания
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за усъвършенстване на интелектуалните технологии за търсене и обработване на електронни информационни ресурси.
През втория етап (2014 г.) се предвижда:
2.1. Провеждане на мониторинг на фондовете от архивни и музейни ресурси за определяне на тези, които имат общодържавно
значение;
2.2. Координиране на дейностите по Програмата на национално и местно равнище (с
органите на местното самоуправление, обществените организации в сферата на поддръжката и развитието на Системата).
На третия етап (2015 г.) се планира:
3.1. Изграждане на своден каталог на Националния архивен фонд и Музейния фонд в
рамките на Системата;
3.2. Насърчаване на създаването на условия за достъп на потребителите до Системата,
включително преодоляване на „информационното неравенство” между отделните региони и
слоевете от населението;
3.3. Създаване на условия за интегриране
на Системата в световните библиотечни мрежи.
Управление
Държавен поръчител координатор е
Държавната агенция по въпросите на науката,
иновациите и информатизацията на Украйна.
Освен че осъществява мониторинг и упражнява контрол, Агенцията подава обобщени отчети за резултатите по изпълнението на Програмата до 15 април на годината, която започва
след отчетния период, в Кабинета на министрите на Украйна и Министерството на икономическото развитие и търговията.
Министерството на икономическото развитие и търговията ще включва ежегодно определените от Програмата задачи, мерки и показатели към съответните раздели на проекта
на Държавната програма за икономическо и
социално развитие на Украйна.
За други държавни поръчители са определени Министерството на културата и Министерството на образованието и науката, младежта и спорта.
Изпълнители на мерките на Програмата са: Държавната агенция по въпросите на
науката, иновациите и информатизацията на
Украйна, Министерството на културата, Министерството на образованието и науката,
младежта и спорта, Националната академия
на науките, Държавният комитет за телевизия

и радиоизлъчване, Държавната агенция за инвестиции и управление на националните проекти на Украйна. Изпълнителите на мерките
подават до 1 март всяка година на Държавната агенция по въпросите на науката, иновациите и информатизацията ежегодни отчети за
резултатите по изпълнението на Програмата.
План за действие
Приет е подробен план за действие, наречен „Задачи и мерки за изпълнение на държавната програма”. За всяка задача са означени
главният разпоредител на бюджетните средства, източниците на финансиране (държавният бюджет или други източници), прогнозният обем на финансовите ресурси, планиран
по години. Разпределени са отговорностите
между отделните държавни институции. Например за уреждане на въпросите, свързани с
авторското право и сродните му права, електронните информационни ресурси, статута на
електронните издания, предаването в библиотеките на електронни копия на тиражираните издания, са отговорни Министерството на
образованието и науката, младежта и спорта
и Националната академия на науките. Пет институции са разпоредители на бюджета и контролни органи на мярката „създаване и поддържане в актуално състояние на национален
репозиториум на електронни библиотечни ресурси”.
Министерството на културата с още няколко институции е включено в изпълнението на следните задачи: създаване на система
за корпоративна каталогизация, провеждане
на мониторинг на наличните информационни
ресурси, доизграждане на библиотечната инфраструктура, създаване на базови центрове
за дигитализация и др.
Държавният комитет за телевизия и радиоизлъчване ще контролира изграждането на
справочно-търсещ апарат за дигитализирания
фонд на Държавния архив по печата.
Националната академия на науките е отговорна за „разработване на технологична
линия за производство на оптични носители
за дългосрочно съхраняване на информация.
Изготвяне на оригинално технологично оборудване. Допълнително снабдяване със специализирано технологично оборудване.”
Програмата представя очакваните резултати и начините за тяхното измерване – количествените показатели и продуктите. Например очакваният резултат от „създаване на
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национален репозиториум на електронни библиотечни ресурси” е 52 млн. записи, разпределени за поетапно добавяне през 2011–2015
г. Създаването на система за корпоративна
каталогизация ще се измерва с брой отчети,
наличие на справочно-търсещ апарат, списък
на критерии, опис на наличните информационни ресурси.

Финансиране
Финансирането на Програмата се осъществява за сметка на държавния бюджет и други
предвидени от закона източници.
Прогнозни обеми и източници на финансиране са представени в следната таблица:

В това число по години
Източници на
финансиране
Държавен бюджет
Други източници
Всичко

Обеми на
финансиране
(млн. гривни)*
141,2
198,6
339,8

2011

2012

2013

2014

2015

39,5
61,0
100,5

44,2
42,0
86,2

15,7
37,2
52,9

22,5
28,4
50,9

19,3
30,0
49,3

Материала подготвиха:
Валентина Славчева | vs@nacid-bg.net
НАЦИД – ЦНТБ
Анна Попова | apopova@lib.bg
ИБ на ББИА

* Една гривна е равна на 0,018 лв. Стойността на
целия проект е приблизително равна на 60 млн. лв.

Ключови думи: информационни
библиотечни системи, национални културни
програми, Украйна

Университетските библиотеки
в Пуерто Рико

Интервю със
Снежанка Пенкова –
Директор на Системата от
библиотеки към Университета на Пуерто Рико, кампус
Рио Педрас

Сан Хуан
16.ХІ.2011 г.
– Преди да отговоря на зададените ми въпроси, искам да благодаря за любезната покана на Българската библиотечнo-информационна асоциация да дам това интервю за
списание „ББИА oнлайн”. Надявам се дa е интереснo и полезнo за колегите ми от България,
които поздравявам с голямо уважение.
– Първият въпрос, който би ти задал
един български университетски библиотекар, е: Как е регламентирана библиотеката в структурата на Университета и въобще в системата за висше образование

в Пуерто Рико? Има ли отделен процес на акредитация на
университетската библиотека; кой определя изискванията и кой оценява дейността на
библиотеката?
– Университетът на Пуерто
Рико (Universidad de Puerto Ricо – UPR) e държавен университет – най-старият и най-големият в страната. Има около 65 000 студенти и
11 кампуса; много докторски, магистърски и
бакалавърски програми във всички области на
наукатa. Kaмпуcът в Río Piedras, където работя
аз, е най-голeмият по брой академични програми, студенти и обем на научнoизследoвателската работа. Това е единственият кампус,
който e признат за изследователски институт
от фондация „Карнеги”. Разполага с 13 специализирани библиотеки и 8 специални колекции. Имаме различни модели за управление
на университетските библиотеки. Повечето от
тях (10) са организирани в т.нар. Cистема oт
библиотеки. Библиотеките на факултетите по
право и архитектура са изцяло под управлението на съответните им декани.
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Академичните библиотеки в САЩ не се акредитират, caмо се оценяват от професионални организации като Асоциацията на университетските и научните библиотеки (Аssociation
of College and Research Libraries – ACRL). Оценката може да бъде пълна (включва 12-тe стандартa за работа на академични библиотеки)
или частичнa. Университетските библиотеки
в Río Piedras претърпяха пълна оценка през
2008 г. и резултатите са достъпни от нашия
уебсайт.
– Имате ли нормативи за финансиране
на библиотеката?
– Да, в Пуерто Рико като държава на американския континент сe прилагат всички стандарти и регламенти, които са валидни в САЩ.
Нашият бюджет трябва да бъде еквивалентeн
на 4,5-5% от бюджетa на кампуса.
– Всички знаем от опит колко трудно се
доказва нуждата от финансиране и квалифициран персонал. Каква е Вашата роля
на лидер в защитата и утвърждаването
на библиотеката в рамките на Университета? Участва ли библиотечният лидер
в съвещателни органи и работни групи
на университетско ниво при изграждане
на стратегически планове и политики на
Университета?
– Академичните библиотеки обикновено не
са самостоятелни единици, a са част от комплексната aкадемична структура. Hаистина е
трудно непрекъснато да ce доказва необходимостта от постоянно увеличaване на бюджета,
oт нови кадри и oт продължаващо обучение, но
има две основни стратегии, които aз използвам, и които ми дават много добри резултати,
дори и в това време на световна икономическа криза. Първaта – демонстрирам конкретни
резултати от работата на библиотеките като
аргумент, който ми позволява да поискам повече бюджет, човешки ресурси и др. Вторaтa
– текущ анализ на нашата работа и творчество, така че да може да ce използват по-добре
всички ресурси – финансови, човешки, технологични, информационни. Освен това трябва
да бъдем реалисти, дa знаем в какво време
живеем и какви са институционалните приоритети в този момент. Работим и зa привличане на странични фондове, произхождащи от
изследователски проекти, т.нaр. grants.
Като директор на Cистемата oт библиотеки
(в много библиотеки в САЩ титлатa е Декан)
аз участвам в работата на всички академични
звена – Академичния съвет, комисии за ака-

демичнo планиране и стратегическо планиране, за оценка на знанията на обучаемите, за
икoномичecко планиране, акредитации. Освен товa всеки декан или директор подготвя
и представя плана си и бюджетното искане и
го защитава пред ректорския екип. Ние имаме
също различни съвместни проекти с различни
факултети, които ни дават възможност за лидерство и маркетинг и освен това – за академични алианси. Cъщо публикуваме своите изследвания и преподаваме. Ocвен товa aз съм
лидер на Програмата за интеграция на информационнaта грамотност в учебнитe програми
(„PICIC” на иcпански) на нашия университет.
Това не е лесeн, но e интересен проект, по
който работя от 2007 г. насам.
– Съществуват ли координационни и
методически звена, които осъществяват
съгласуване, внедряване, непрекъсната
квалификация във Вашата библиотечна
система?
– Това е голям лукс – да има специални
звена. Методически решения и документи ce
изработват в различни работни комисии като
част от нашaтa преподавателска работа, които сe представят нa факултетcки събрания за
дискусия и одобрение. Продължаващата квалификация е моя отговорност и се извършва
въз основа на планове и отчети за всяка библиотека. Ocвен тoвa разполагам с голям работен екип – 4 заместник-директора и 20 шефa
на библиотеки и колекции. Τяxна задача е,
освен да управляват своите единици, да ми
помaгат и в тези процеси.
– Как се справяте с нарастващия обем
от научни публикации и постоянно намаляващия бюджет? Какви са формите
и параметрите на коопериране с други
академични библиотеки в Пуерто Рико и
чужбина?
– Това е сложен въпрос. Макар че рaзполагаме c eдин нa пръв поглед голям и може би
достоен зa зaвист бюджет, eкспоненциaлното
увеличaвaне нa научнитe публикации и нa техните цени е eдно състезaниe, трудно за спечелвaне дaже oт 10-тe топ университетa в САЩ.
Ние използваме различни стратегии – консорциум или колективни покупки за библиотеките от 11-те кампуса на Университета, „pay per
view” (заплащане при ползване на конкретна
статия), добро междубиблиотечно зaемaнe, обмен нa информационни ресурси и ресурси на
отворен достъп кaто допълнение. Но основната
работа е сериозен системен анализ на използ-
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ването на колекциите
на базата на множество
критерии, количествени
и качествени.
– През април в
България ни гостува
г-жа Лиса Хинчлиф,
Президент на Асоциацията на университетските и научните
библиотеки в САЩ. Тя
сподели с нас резултатите от проучване,
направено преди няколко години със студентите от бакалавърската библиотека на
Университета на Илинойс в Урбана-Шампейн. Най-сериозният проблем се оказва
не финансирането, а разминаването на
библиотеките с интересите и навиците на
сегашното интернет поколение. Цитирам
първите три тези от изследването: 1. Интернет прави възможни разговорите със
студенти по начин, който беше невъзможен дори преди 5 години; 2. Библиотеки,
които продължават да проповядват на
студентите на езика на миналото, няма да
успеят да ги привлекат. 3. Трябва да намерим нови начини да стигнем до студентите директно, може би това ще е последният ни шанс.
Тези заключения могат ли със същата
сила да се приложат за която и да е университетска библиотека по света? Какво
прави Вашата библиотека, за да намери
съвременен език и подход към аудиторията си?
– Това не е единственото изследване, има
сериозни проучвания за интересите на читателите и модели за използването на информацията и релевантността на библиотечните услуги. OCLC публикува преди 3-4 години едно
проучване, което установи, че електронните
колекции на библиотеките се използват eдвa
16–17%. Основният източник на инфрмация
за студентите в световен мащаб са Google,
Yahoo, Alta Vista и т.н.
Проблемът e, че използването нa кибернетичното пространство не е задължително за
академични цели и студентите невинаги знаят
как да оценят качеството на наличните ресурси онлайн. Оказва се, че студентите работят
добре с Blog, Facebook или Twitter, но не знаят
как да намерят необходимата им информация

и как да я оценят така, че да могат да направят
eднo добро академичнo есе. Библиотекаритe
като професионалисти, не казвам библиотеките, все още не сa ce зaмислили достатъчно
сериозно за намаляване на разстоянието между библиотеката, нейните колекции и услуги и
дигиталното поколение (”born digital”). Търсят
ce едни нещa, a ce предлагат други. Това е сериознo разминаване oт моя гледна тoчка.
Ние имаме хибридни колекции oт много години – печатни и електронни, учебна Програмa за обучениe нa читателите и Програма за
интеграция на информациoннитe компетенции
в учебнитe програми. Опитваме да използвамe
Blog, Delicious и други приложения нa Web 2.0
за академични цели, изработваме електронни
инструктoрски материали – ”tutotials”. Но въпреки тoвa мисля, че има още много разстояние между нас и студентитe.
– Наши потенциални членове ни питат:
каква е ползата от членството в професионалната организация? Г-жо Пенкова,
години наред, живеейки извън България,
Вие членувате в ББИА. Защо?
– Този въпрос, освен че е риторичен, ми
се cтрува и недобре обоснован. Членствотo в професионална организация има няколко причини – на първо място професионален
интерес, пространство зa дискусии с колеги,
продължаващо образование, безплатен достъп до професионални списания, професионалeн престиж u биография.
Аз съм член на много професионални организации. ББИА ме интересува поради много причини – представя равнището на нашата
професия в България чрез публикациитe cи и
организираните конференции, показва какво се
обсъжда и се прави в България в моятa област,
имената на специалистите, работещи по тeми,
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които ме интересуват, показва новoтo поколение в българското библиотекознание и т.н.
Освен това мe ориентира къде и c кaкво
може да се помогне на България и българските
колеги. Бих искалa да добавя, че от моя гледна точка в България има голям професионален потенциал (броят на докторите например
е несравним с тoзи в Пуерто Рико), но не се
чувства в България и извън нея. Не знам каква е причината. Испания например е с нови
традиции в тази област, но университетите
„Карлос III” в Мадрид и този в Гранада могaт
да съперничат с много престижни училища пo
библиотечно дело в света. Те издават сериозни списания, участвaт и провеждат задълбочени изследвания, научната им продукция
е пoзната и призната в света. Бих искалa да
кажа нещо подобно за България и българскoтo
библиотечно дело, но не мога. Имаме много
солидна подготовка, имаме професионални
традиции, имаме специализирани университети, асоциация, но не виждам престиж и международна видимост. Нe бих искала тeзи думи
да се приемaт като критика, a като покана за
размисъл.
Абсолютно съм сигурнa, че въпросът не
oпира cамо до финанси, но не искам да импровизирам относно другитe фактори, които
оказват влияние върху ситуацията, която описах тук.
– Тази година Пуерто Рико е домакин
на 77-ия конгрес и годишната конференция на ИФЛА. Изборът Ви за домакини
означава, че гилдията има признат капацитет в рамките на страната и извън нея.
Разкажете ни за професионалното сдружение/сдружения на библиотеки и библиотечни специалисти в Пуерто Рико. Как
се извършва продължаващата квалификация на библиотекари?
– Това е важнo професионалнo събитие,
но не е задължително показател за силното
професионално присъствие или за капацитета
на гилдията. Организацията нa това събитие
беше по-скоро дело нa Катедрата по библиотекознание на нашия университет с доброволната помощ нa библиотекари и представители
на професионални организации. Професионалните организации в страната нямаха водеща роля в него. Мисля, че това е слабост, но
за мен е обяснимо.
Пуерто Рико е малка страна – около 2 милиона жители живеят на острова и два пъти
повече в САЩ. Въпреки че е малка страна, има

4–5 професионални организации. Това по мое
мнение ги разпокъсва и oтслабва. Aсоциацията
на библиотекарите на Пуерто Рико (Sociedad de
Bibliotecarios de Puerto Rico) – организацията,
на която аз съм президент, e най-старата професионална асоциация и най-голямaтa. Тази
година празнува своята 50-годишнина. Може
би в описанатa ситуация е логично лидерството на Катедрата по библиотекознание при провеждането на конгреса на ИФЛА. Разбирам, че
това не е типичен и представителен пример.
В Пуерто Рико има професионални сдружения на училищни библиотекари, библиотекари прависти, Сдружениe нa възпитаниците
на Катедрата по библиотекознание, Pеформа
(американскa) – подразделение Пуерто Рико.
В допълнение, много от нас са членове на
Американската библиотечна асоциация (АБА)
и нейните секции.
Професионалната квалификация на библиотекарите cе извършва на различни равнища
– институционално, личнo и професионалнo –
т.е. работодателите се грижат да имат обучен
персонал, библиотекарите се гpижaт да актуализират професионалната сu подготовка, а
професионалнитe организации предлагат програми за обучение и актуализация на своите
членове. Това е важно по много причини –
производителността и качеството на работата,
възможността за повишаване в ранг, по-добро
заплащане, възможност за явяване на конкурс
за по-добри позиции на национално и международно ниво.
Аз лично, както и много колеги, които са
членове, можем да се възползвамe от широкатa гама от оферти за обучение на АБА и
нейните секции. Също така, ако ме интересува някоя тема, участвам в уебинари и онлайн
курсове с Испания, Канада и др. Интернет
прави тези събития достъпни и лесни.
Както казах, има различни нива и възможности за обучение – всичко е въпрос на интерес – да актуализираш своя професионален
багаж. Това те прави компетентен професионалист и ти дава самочувствие.
Благодаря ви oще веднъж за възможността
да споделя моя опит и мнения с читателите на
списанието.
Интервюто взе: Анна Попова | apopova@lib.bg
ИБ на ББИА
Ключови думи: Пуерто Рико, Снежанка
Пенкова, университетски библиотеки
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Без школата
на Народната библиотека
нямаше да реализирам
амбициите си

Интервю с
доц. Нина Шуманова
Доц. д-р Нина Шуманова
е едно от знаковите имена
в полето на библиотечното
образование в България, на
което посвещава над 35 години и се утвърждава като
обичан, уважаван и ерудиран преподавател.
Завършила е Държавния
библиотекарски
институт
(1966) и Московския институт по културата (1968). През 1981 г. защитава
дисертация на тема „Оценка на състоянието и
тенденциите в развитието на демографията върху основата на библиометричен анализ” и получава научната степен „доктор”. Специализирала
е Библиотекознание и научна информация в Института по културата (1987) в Санкт Петербург.
От 1970 до 1974 г. е научен сътрудник в НБ
„Св. св. Кирил и Методий”. В продължение на
7 години (от 1977 до 1983) е преподавател в
ДБИ, след което от 1983 и до днес преподава
в бакалавърските и магистърските програми в
катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика” във Философския факултет на Софийския университет ”Св. Климент
Охридски”. От 1996 г. е доцент. Чете базовите лекционни курсове „Документални източници и обработка на документалната информация”, „Информационни системи”, „Теория на
научната информация”, „Документалистиката в
средствата за масова комуникация”. Ръководи
магистърската програма „Управление на информационните ресурси” към Катедрата по библиотекознание, научна информация и културна
политика.
Автор, съставител и редактор е на 8 ценни
справочни издания и книги. Публикувала е над
60 статии, студии и рецензии в професионалния
печат у нас и в чужбина. Дългогодишен член е
на редакционната колегия на сп. ”Библиотека”.
Доц. Нина Шуманова е един от учредителите
на Съюза на библиотечните и информационните работници и член на Управителния съвет на
сдружението в периода 1994–1998 година.

– Как свързахте професионалния си
път с Държавния библиотекарски институт и с библиотечното дело?
– Кандидатствах в Софийския университет
и „за всеки случай” в ДБИ по съвет на наша
близка (утвърдено име в библиотечните среди – Лора Рибарска). Не ме приеха в желаната специалност и семейството ми реши да
постъпя в Института, за да не губя форма и
да се готвя за следващите кандидатстудентски
изпити. И както обикновено става – временното се оказва най трайно, а при мен – завинаги! Започнах без особен ентусиазъм – курсът
беше от 17 студенти, повечето озовали се като
мене в Института, но с входящ бал почти като
в Университета. Това определяше и нивото –
всички колеги бяха амбициозни. Доказа го и
по-нататъшната им много успешна реализация в професионален план. Само двама души
от нашия курс поеха по друг професионален
път. Възможността, която даваше Институтът
за продължаване на образованието в Москва,
беше решаваща за мен. В онези години да
следваш в чужбина беше почти екзотично. Тук
се преплете и личен мотив за амбиция – мои
съученици вече учеха там и аз исках да бъда
част от този непознат и привлекателен живот,
за който те разказваха. Действителността се
оказа по-различна – жестока конкуренция
между колеги и още по-жестоко учене в Москва, за да се утвърдиш и да те приемат, но и
един свят, предлагащ изключителни възможности за досег с една необятна култура.
– Доц. Шуманова, какви спомени сте
запазили от преподавателите в Държавния библиотекарски институт?
– През 60-те години – времето на моето
следване, в ДБИ преподаваха специалисти с
изграден авторитет в българската култура и
библиотечното дело. Слушала съм лекциите
на проф. Руси Русев – по английска литература, на проф. Елка Константинова – по българска литература, на доц. Захари Захариев – по
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френска литература, на проф. Стефан Станчев
– по немска литература, на доц. Никола Колев
– по френски език, на проф. Карл Сабитаев
– по политически науки, на Стефана Иванова
– по руска литература. По нищо не им отстъпваха и преподавателите ми по специалните
дисциплини. За колегите от библиотечната
общност имена като д-р Христо Тренков, Борис
Десев, Дора Кършовска, Василка Петричева,
Дора Ганчева и, разбира се, Тодора Топалова
са повече от респектиращи. Години по-късно станах част от този колектив и се гордея с
това. Дължах го на една от най-емблематичните личности, оставили своя отпечатък върху
стила на преподаване и атмосферата на ДБИ
– Борис Десев. Той беше невероятен човек: с
огромна обща и музикална култура (пееше в
хора на катедралния храм „Александър Невски” и в хор „Кавал”), беше бохем по душа,
мистик и перфектен и дори много педантичен
като професионалист. Обличаше се нестандартно за онези години: винаги със светло
поло, тъмно сако и прическа „а ла Бийтълс”.
Беше в центъра на всички компании. Обичаше студентите, а и те търсеха контакти с него,
защото той умееше да бъде близък с тях, но
и да спазва тънката линия на необходимата
дистанция. Отстояваше позициите си и често
беше арбитър в професионални и колегиални спорове, а позициите му се възприемаха с
респект. Бях негова асистентка. Една година
влизах заедно с него на всичките му лекции.
Показа ми пътя към професионализма, научи
ме на подходящо поведение и толерантност.
Помня безспорния му професионализъм, деликатността му, неизменните му цигара и кафе,
навика му да посещава кафенето на Народната библиотека, седнал винаги с лице към вратата, сякаш очакващ някого. В личен план той
беше един много самотен човек.
– Какви спомени пазите от Московския
институт по културата, който знам, че сте
завършили с пълно отличие? Кои бяха
най-ярките преподаватели в него?
– Реализирах мечтата си. Завърших ДБИ с
отличен успех и заминах, за да продължа образованието си в Московския държавен институт по културата. Аз съм един от четиримата
българи, дипломирали се там. Институтът се
намираше в т.нар. закрита зона и достъпът до
него за чужденци беше на практика забранен.
И до днес нямам обяснение как попаднахме
с моя състудент Марин Маринов в него. Преди нас в МГИК бе защитил дисертация Христо

Хаджихристов, а ние заварихме Марта Кърпачева, която също подготвяше своята дисертация там. Имаше и още двама чуждестранни
аспиранти от Виетнам и от Афганистан. Бяхме
доста редки птици за московските си колеги. Трябваше много усилия, за да преодолея
наложените им особени стереотипи по отношение на чужденците, за които не искам да
говоря. Постепенно нещата дойдоха по местата си. Вписах се в тяхната среда и те ме
приеха. Беше ми невероятно трудно в началото. По онова време българинът имаше самочувствието, че веднага може да проговори
на руски език. И това беше първата заблуда,
която трябваше да преодолея. Признавам, че
положих много усилия от всякакво естество
и завърших с пълно отличие. Преподаватели
ми бяха водещи имена в тогавашното съветско библиотекознание. От всеки съм се учила
на професионализъм. Но понеже ме питате за
по-интересни личности, искам да спомена Лев
Абрамович Левин – професор по библиография, и доц. Поликанов – преподавател по руска литература. Те бяха много различни, но
еднакво магнетични за студентите. Лев Абрамович се интересуваше от всичко, свързано
с България. Задаваше въпроси, коментираше, сравняваше факти и събития, споделяше
случки от живота си и винаги говореше с едно
неподражаемо чувство за хумор. Контактите
ни започнаха на ниво преподавател–студент
и постепенно прераснаха в особено приятелство, продължило и след завършването ми на
института – на практика до края на живота му.
Поликанов беше защитил дисертация върху
Маяковски, беше повече от обсебен от него и
когато четеше лекции върху творчеството му,
се обличаше строго официално, а аудиторията не можеше да побере всички желаещи да
го слушат. Идваха и студенти от други специалности, защото лекциите му се превръщаха
в празник и това се повтаряше всяка година.
Такива неща не се забравят. Следването в
Москва ми позволи да се докосна до руската
литература, култура, изкуство, както и поне
донякъде да опозная руската народопсихология чрез контактите ми с моите преподаватели
и колеги – контакти, прераснали в приятелства, продължаващи и днес.
– Доц. Шуманова, разкажете какви
бяха първите Ви стъпки в професията.
– След завършването на висшето си образование бях „разпределена” (тогава имаше
такава задължителна практика) на работа в
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Народната библиотека, в отдел „Текуща национална библиография”. От тук започна професионалната ми школа. Две години работих
в екипа на Станка Неделкова, ръководен от
Кремена Зотова. Естетството на работата ме
научи на дисциплина и отговорност. Три години по-късно станах научен сътрудник в отдел
„Ретроспективна библиография”. Това беше
началото на един невероятно труден път в моята професионална кариера. Бях научила теорията в детайли, но това нямаше почти никакво значение за пряката ми работа. Участието
ми в редактирането на Националния репертоар
на българските книги 1878–1944 г. изискваше
знания и подготовка, които аз нямах. Но имах
шанса да попадна сред истински специалисти
и ерудити. Трите години работа с д-р Димитър
Иванчев, Зорница Петкова, Мария Спасова,
Вера Атанасова и Дора Кършовска бяха школа, която днес от дистанцията на времето и опита оценявам като рядък шанс за всеки млад
човек. Те бяха професионалисти във всичко.
Познаваха литературата, дискутираха отминали събития, споделяха спомени и преживявания, разказваха за невероятните превратности в съдбата на хора, оставили своя отпечатък
в културния живот на България. В началото
не ме приеха еднозначно – бях твърде млада,
нямах никакъв опит, не познавах процесите
в българския книжовен живот до 1944 г. и на
всичкото отгоре бях и научен сътрудник! След
няколко седмици на творческо мотаене, т.е.
изпълняване на поръчки на книги от хранилището, Димитър Иванчев ме повика на разговор, който помня и днес. Предложи ми помощта си и знанията си (имаше дъщеря на моята
възраст и искаше да ми даде шанс). Постави
ми условие: ако искам да навляза в същността
на изследователската библиографска работа,
трябва да чета много, да слушам внимателно
разговорите и безкрайните спорове, които се
водеха за всеки библиографски запис, за всяко име, за всяко заглавие, да питам за всичко,
което не знам или не разбирам. Така започнах. Постепенно станах част от този екип и
при всеки подходящ случай с гордост казвам:
ако съм се изградила като специалист, ако съм
се научила на толерантност, ако съм помагала на млади хора, то е благодарение на средата, в която попаднах в началото на моята
кариера, и най-вече на уроците на д-р Димитър Иванчев. За мен работата ми в Народната
библиотека беше школата, без която нямаше
да мога да реализирам амбициите си. И днес

при всеки възникнал професионален проблем
отивам там, споделям с колегите от Народната
библиотека и съм сигурна, че ще намеря верния отговор. Просто тя е моята библиотека!
– Какво Ви даде общуването с акад.
Азаря Поликаров, който беше научен ръководител на дисертацията Ви?
– Знаете ли, аз се чувствам голяма късметлийка! Животът ми предостави възможността
да познавам в професионален и личен план
интересни и високостойностни личности. Един
от тях беше и академик Азаря Поликаров. Съпругът ми е физик и знаех от него и наши приятели много любопитни неща за Зарко (така го
наричаха колегите и близките му) като учен,
философ и физик. Не го познавах лично, нямах дори дори визуална представа за него.
През 1974 г. се явих на конкурс за редовен
аспирант по теория на научната информация,
обявен от Центъра за научна информация към
БАН. Научен ръководител на бъдещия аспирант щеше да бъде акад. Поликаров. Кандидатствахме 6 души за едно място (философи,
физици, инженери и аз – библиотекарка) –
тогава, за разлика от днес, беше много престижно да правиш научна кариера! В деня на
конкурса разбрах, че всички кандидати се познават помежду си. Бяха посещавали лекции
на академика, споделяха впечатленията си от
неформални срещи с него, а аз нямах сили да
призная, че дори не знаех как изглежда! Комисията внесе въпросите, а академикът дойде
при мене, за да се запознаем, всички останали
кандидати той вече познаваше. Малко е да се
каже, че бях притеснена, бях почти мъртва и
като капак той определи мен да изтегля изпитния въпрос. Няма да влизам в детайли, спечелих конкурса, но ми трябваше почти година,
за да престана да се суетя в негово присъствие и да се науча да водя нормален разговор с
него. Периодично му оставях „писанията” си,
а той ги връщаше с кратки бележки от рода на
„това не го развивай”, „спри дотук” или просто
задраскваше някой пасаж. На моите притеснения винаги казваше: „Запомни – работата на
научния ръководител е да спира аспиранта в
неговите пориви за писане!” С годините разбрах, че беше прав. Едва ли ще кажа нещо
ново – беше изключителен човек. Владееше
няколко езика, познаваше световната култура, беше име сред научните среди, обичаше
да цитира мъдреци и съвременници и същевременно беше един земен човек, който обичаше живота и му се радваше. Притежаваше
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огромно чувство за хумор и обичаше да се шегува с всички и с всичко, включително и със
себе си! Благодарна съм му, че ми показа колко нелепо е да се възприемаш твърде сериозно. Беше невероятен разказвач на вицове,
знаеше стотици, колекционираше ги и ги разказваше с неподражаем артистизъм. Живеехме в една и съща посока и често се срещахме
на тролейбусната спирка до Руски паметник.
Винаги казваше: „Сега отиваме за пет минути да пием кафе, защото искам да ти разкажа
един много актуален и смешен виц”. Кафепиенето никога не траеше пет минути, защото
той обичаше да разказва истории. Това бяха
истории от неговия живот, истории на хора,
с които го беше срещнала съдбата, винаги ги
гарнираше с подходящи вицове, забавляваше се, като иронизираше всичко случващо се
около нас, разговаряше с познати и приятели,
които го спираха на улицата или идваха на
нашата маса и на които невинаги знаеше имената. Кипеше от енергия и жизненост. Постави
основите на библиометрията у нас, привлече
кръг от млади, интелигентни и ентусиазирани
хора, с които работеше и се гордееше. Създаде своя школа – нещо не толкова често срещано по нашите географски ширини.
– Ако можете да започнете отначало,
какъв път бихте си избрали?
– Това е твърде личен въпрос. В интерес
на истината и аз съм си го задавала и не съм
си давала искрен отговор. Знае ли човек докъде би стигнал, ако в тъмното вместо по един
тръгне по друг път! Аз харесвам своя път и винаги имам на ум библейското „Внимавай какво
си пожелаваш!”
– Доц. Шуманова, Вие сте пътували
много по света. От кои чуждестранни библиотеки имате най-силни впечатления?
Какво според Вас е бъдещето на традиционните библиотеки?
– Не бих се наела да класирам библиотеките. Библиотеката има мисия, непроменена
през годините – да събира, съхранява и разпространява знанието, фиксирано в документи. Човек отива в библиотеката не заради архитектурата ѝ, мраморите, картините, а за да
търси отговори на значими за него въпроси.
Лично аз винаги изпитвам особено чувство,
когато влизам за първи път в някоя библиотека. Посещавала съм десетки библиотеки
– най-богатите в света, високотехнологично
оборудвани, общодостъпни и с особен статут и
винаги изпитвам едно и също чувство. Не мога

точно да го определя – това е нещо средно
между притеснение от непознатото, уважение
към институцията и очакване за среща с духовното. Твърдя, че мога да позная кога един
човек влиза за първи път в една библиотека.
Той изглежда особено, независимо дали го
осъзнава, или не. И това е моето успокоение
за съдбата на библиотеките. Щом досегът с
тях не те прави равнодушен, значи те имат
бъдеще.
– Разкажете нещо за семейството си.
Какви размисли предизвиква у Вас общуването с младите хора?
– Възпитана съм в семейство, което много
държеше на утвърдените човешки ценности
и на традициите. Същото важеше и за семейството на съпруга ми и съвсем естествено тези
ценности са валидни и за нашето семейство.
Най-много държа на почтеността в отношенията между хората и, както съм казвала и друг
път – ненавиждам войнстващата посредственост, която за съжаление се налага днес като
стил на живот. И тук пак се сещам за уроците
на акад. Поликаров, че е опасно е да се възприемаш много насериозно – сътворяваш със
самочувствие неща, чиито последствия трудно
могат да се коригират. Опитвам се да говоря за тези неща със студентите. Невинаги има
отклик. Времето, в което живеем, се отрази
най-пагубно върху младите хора. Вече няколко поколения израснаха в годините на промените, които между другото и днес продължават. Много прости, но важни житейски неща
остават настрани от тях, защото семейството,
училището, хората около тях са твърде заети
със собствените си проблеми и те сами търсят
мястото си в обществото и невинаги намират
най-правилните отговори. Разбира се, има и
прекрасни млади хора, амбициозни, умни и
можещи. Винаги съм се опитвала да помагам
на онези, които знаят какво искат, които имат
свои цели и ги преследват. За 35 години преподавателска работа съм се срещала със стотици студенти с различна мотивация, обществен статус, възпитание, философия. Съдбите
им са различни, но винаги се вълнувам, когато
срещна или науча нещо хубаво за успял мой
студент.
– Трудно ли е да сте учен и съпруга на
член-кореспондент на БАН?
– Въпроса Ви го възприемам по-скоро като
шега. Никога не съм се възприемала като
учен. Не е сериозно да си автор на няколко
публикации и да се титулуваш „учен”. За съ-
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жаление много хора се възприеха наистина
прекалено сериозно, вярвайки си, че са учени. Това, в комбинация с целенасоченото принизяване на труда на хората, които наистина
се занимават с наука, доведе до обезличаване
на българската наука. В момента „на конвейер” вървят защити на докторати и преминават
десетки „успешни конкурси” за доценти и професори. Образованието и науката ни са в криза, но производството на „учени” е във възход. Колкото до „закачката” във въпроса Ви,
отговорът ми е: за едно нормално семейство
титлите нямат никакво значение. Аз имам нормално семейство. Имам две дъщери, с които
като всяка майка се гордея. Питате ме дали са
успели? Не мога да кажа дали са успели, или
не. Успехът е относителен, но се радвам, че
те реализираха мечтите си. Завършиха това,
което искаха, и харесват работата си. Едната
е лекар в голяма столична клиника, другата
е архитект и живее и работи във Виена вече
15 години. Имам и внук и голямата отговорност на семейството ни е неговото възпитание. Много е трудно днес да опазиш детето
от изкушенията и агресията на улицата. Спасението донякъде е в спорта и в книгите. Със
спорта нямаме проблеми, но съм горда, че го
научихме да чете книги. Той има своя секция,
която вече трудно побира неговите книги.
– Какви книги обичате да четете? Имате ли хоби?
– Поначало семейството ми е пристрастено
към книгите. Имам богата библиотека. В годините, когато хубавите книги се продаваха „с
връзки”, една приятелка на майка ми работеше в голяма столична книжарница и ни снабдяваше с желаните книги. Разнопосочните ни
професионални интереси се отразяват и на
заглавията, които си купуваме. В библиотеката ни има всичко: монографии, чуждестранна
и българска класика, съвременна литература,
детски автори и много справочници. Лично аз
предпочитам да купувам през последните години справочници. Знам, че е старомодно при
наличието на Интернет, но не мога да им устоя! Когато имам време, чета нови непознати
автори, които невинаги приемам, а когато искам да се разтоваря, препрочитам за кой ли
път великите Илф и Петров и Удхаус. Много
обичам да решавам и кръстословици, събирам
ги от различни вестници и те ме спасяват, когато имам проблеми. Просто се затварям някъде и ги решавам с хъс! Нерешените пазя
за времето, когато ще се пенсионирам и ще

имам, надявам се, и повече време.
– Има ли нещо, което не успяхте да
свършите в професионален план?
– Винаги съм се възприемала като умерено амбициозна. Балансирах между кариерата
и семейството и, правейки равносметка, смятам, че съм се справила. Много обичам преподавателската работа и студентите. Непосредствените контакти с тях ми носят много
информация и различни емоции. Но освен солидна професионална подготовка преподавателската работа изисква и много други неща,
които трудно се напасват с естествения ход
на живота. Ето защо е важно да си подготвен
и да намериш смелост да се оттеглиш с достойнство. Все по-често започват да ме занимават проблеми от екзистенциално естество.
Какво свърших и какво не успях да свърша в
професионален план? Какво свърших, ще кажат моите колеги и моите студенти. Какво не
свърших – отговорът не е лесен. Не продължих кариерата, не написах учебник, не доведох аспирантката си до защита, има и други
„не”-та, но ще спра дотук. Винаги мога да намеря солидни оправдания защо не съм направила тези неща, което не ми носи успокоение
в личен план. Не е лесно да признаеш какво
не си направил нито пред себе си, нито пред
другите. За някои неща може би ще имам още
време, за други е повече от късно.
– Как оценявате развитието на ББИА, в
чийто Управителен съвет бяхте?
– Аз съм един от основателите на СБИР,
днешната ББИА. Два мандата – от 1994 до
1998 г., съм била член на Управителния съвет на Асоциацията. Следя дейността ѝ, защото смятам, че тя е лицето на библиотечната
общност и много важен механизъм за регулиране и регламентиране на различните процеси, протичащи в нея. Намирам, че тя отстоява
интересите на библиотечните специалисти и
има потенциал да се противопоставя на всичко, което е в ущърб на нашата общност. Не
мога да не отбележа някои особено важни
инициативи на ББИА: националните конференции, националните кампании за възраждането
на българските библиотеки, законодателната
дейност, дигитализацията на библиотечните
колекции, ангажиментите за квалификацията
на библиотечните кадри и много други инициативи. За мен безспорен успех е и новото онлайн списание на Асоциацията, на което желая
успешен старт и висока чувствителност към
всичко, свързано с българските библиотеки.
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– От 20 години сте член на редколегията на сп. „Библиотека”. Кажете ни нещо
за неговата амбициозна политика, успехи
и трудности.
– Член съм на редакционната колегия на
„Библиотека” повече от 20 години. Познавам
в детайли публикационната политика на списанието, защото съм автор на пълната аналитична разработка на материалите, отразени в
него от 1953 до 2005 г. Списанието има проблеми от финансово естество, както и такива,
свързани с количеството и проблематиката на
постъпващите материали. И ако финансовите
проблеми намират, макар и палиативни, решения благодарение на невероятните усилия на
списващите го, остават проблемите, свързани
с постъпващите ръкописи. Моите тревоги са,
че младите колеги (особено от общодостъпните библиотеки) нямат нагласа да споделят
професионалните си проблеми на страниците
на списанието. Редакционната колегия полага
много усилия да привлече нови автори и да

търси актуални за дискутиране мнения. Вярвам, че нашето списание има бъдеще, защото
за своята 58-годишна история то си извоюва
място сред поколения библиотечни специалисти, а редакционната колегия търси и утвърждава стойностни автори, ангажирани с библиотечните проблеми.
– В навечерието сме на Нова година.
Какво ще пожелаете на колегите от професионалната общност?
– Пожелавам на колегите си една успешна
година: много здраве, разбирателство в семейството, възможност за спокойна и творческа работа и най-важното – да намерят сили
да живеят в мир със себе си и с околните,
нещо трудно за времето, в което живеем.
Интервюто взе: Мария Младенова
mladenovamaria@abv.bg
УниБИТ
Ключови думи: Нина Шуманова

От мястото на събитието

150 години библиотека
„Априлов–Палаузов” – Габрово
Стефка Рангелова | stefrangelova@abv.bg
Кореспондент за Северен централен район
Годината е 1861.
Огънят е запален и гори вече 150 години!
Габровската библиотека е една от първите
в страната. Възрожденският дух на видни книжовници и общественици поставя началото –
основава се „Българско народно читалище”, а
от сандъка с книги една библиотека проправя
свой път през годините.
Приемственост, всеотдайност и любов към
книгата – в това е разковничето на успеха. За
да съхраниш традицията, да увековечиш постигнатото и да надграждаш в днешно време
със същия плам.
И днес Регионалната библиотека „Априлов–Палаузов” осъществява основната си
цел, записана в първия устав: „Да доставя
на читалищната публика средства за прочита-

не, да подпомага българската
книжнина,
да
улеснява сиромашките ученици и въобще да
разпространява образование
между народа и
в областта.”
Това откриваме с известно
умиление в обръщението към
читателите
на
летописното издание „Чети, брате, чети...”.
На цели 150 страници оживява 150-годишната история на Габровската библиотека. Съставител на луксозното издание е директорът
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на библиотеката Савина Цонева. Сериозен
творчески екип
е отговорен за
отделните моменти от богатото минало –
прегледани са
детайлно много документални източници, архивни материали, снимки и публикации.
Разбираме, че първият каталог на книги е
изработен още през декември 1861 г. С по 3
гроша от редовните членове на читалището са
абонирани всички издавани тогава вестници
и списания. Единайсет години по-късно читалището вече има капитал от 25 000 гроша,
а книжният фонд вече наброява 3000 тома.
Настава време за революционни борби, Освободителната война и чак през 1893 г. е факт
възстановяването на библиотеката. Наречена е „Априлов–Палаузов” в „чест на най-заслужилите до тогава на града и на България
габровци”. През следващите години фондът
нараства, положен е и основният камък на
бъдещата библиотечно-театрална сграда. Четиринайсет години по-късно – през 1922 г.,
е нейното освещаване, а през 1925 г. става
официалното откриване на библиотеката. За
неин празник е избран денят, в който е основано първото читалище в Габрово – Димитровден, 26-и октомври.
Точно на този ден 150 години по-късно –
ние, библиотекари, писатели и общественици,
отбелязахме достойния юбилей на Регионалната библиотека „Априлов–Палаузов”.
Нашите колеги се постараха много, за да се
получи истински празник – за библиотечната
гилдия, за гостите и жителите на гр. Габрово.
В Художествената галерия бе подредена
респектираща изложба с архивни материали
от Регионалния исторически музей и Териториалния архив – Габрово.
Отделни табла маркират по-важните моменти от развитието на 150-годишната културна институция, нейните основатели и найзначимите дарители, портретите на първия
библиотекар Тинчо Христов, колективите на
библиотеката и нейните директори през годините.
Във витрини са подредени най-ценните
старопечатни, редки и ценни издания, както и
уникалният ръкопис „Кодекс на село Габрово”,

написан от ръката на великия просветител
Неофит Рилски. Документи и снимки показват
най-съвременните тенденции – Габровската
библиотека като обществено-информационен
център и нейното присъствие в глобалната
мрежа.
„На малка площ се постарахме да дадем
максимална информация за вековната история на библиотеката, преминала през три столетия, и да почетем труда на хората, работили за съхраняване на българската народност
през годините” – обобщи пред многобройната
публика Катя Гечева – главен експерт при Териториалния архив – Габрово.
Последваха музикални поздрави от габровски камерен оркестър и хор „Априлов–
Палаузов”. Развълнувани, всички ние се изправихме, когато прозвуча „Върви, народе
възродени...”
Приветствия, цветя и аплодисменти – точно, както подобава на голям и истински празник.
Събитието бе съпроводено от Национална
кръгла маса под наслов „Съвременната библи-

отека между традиционните ценности и предизвикателствата на бъдещето” и Тринадесетия семинар на фирма „СофтЛиб”, озаглавен
„Електронната библиотека в услуга на читателя”. Преплитаха се теми и проблеми, стоящи
на дневен ред, важни и болезнени за библиотечното ни общество – застъпничество, партньори, медии, електронно общуване, дигитализация, виртуалната библиотека и бъдещето
на нашите библиотеки.
Все интересни теми, споделени добри
практики, дискусии и мнения на хора – безкористни и всеотдайни служители на книгата,
пазители на културното наследство!
Ключови думи: конференции, Регионална
библиотека „Априлов–Палаузов” – Габрово,
СофтЛиб, юбилеи
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„Голяма енциклопедия
България” с „Труд” и „24 часа”
Медийна група България холдинг | abonament@vgb.bg
От 10.ХІ.2011 г. с „Труд” и „24 часа” стартира първата съвременна „Голяма енциклопедия България” в 12 луксозни тома.
Изданието е дело на дългогодишен труд
на огромен екип от над 100 учени, експерти и
редактори от Научноинформационния център
„Българска енциклопедия” при БАН и Книгоиздателска къща „Труд”. Това е най-пълната
съвременна енциклопедия, посветена на българския народ и държава. Тя обхваща всички
области на знанието, съдържа 12 840 статии,
подредени по азбучен ред, над 12 000 илюстрации, схеми, карти и таблици, събрани в
4 992 страници справочна информация.

Енциклопедията включва информации за
географията, историята, икономиката, културата, науката на България от преди създаването на държавата ни до 31 юли 2011 г., като
в нея са включени и данните от последното
преброяване. Допълнително е отворен том 2
за актуално допълнение – за новия президент
на България Росен Плевнелиев. Предимството на енциклопедията е в нейната максимална достоверност, гарантирана от марката на
институцията БАН. Изчистени са идеологическите пристрастия, а материалът е поднесен
обективно и свободно, максимално достоверно и актуално. Водещо при съставянето на енциклопедията е значението на единната терминология и правилния български език.
Всяка статия в 12-те тома е претърпяла
най-малко 4 редакции. Екипът, съставен от
водещи учени на БАН, Софийския университет, други висши училища, сътрудници и екс-

перти, предава материалите на основния колектив от редактори, ръководени от главния
редактор акад. Васил Гюзелев.
На 17 ноември в големия салон на БАН
енциклопедията бе представена официално
пред академичната общност в присъствието
на министъра на културата Вежди Рашидов,
който нарече издаването ѝ „героизъм в кризисно време”.
Събитието аплодираха множество официални гости и известни лица от културния
елит на България, както и заслужили българи, включени в енциклопедията – журналистът Петко Бочаров, магът Астор, художникът
Греди Асса, оперната певица Христина Ангелакова и др.
Дванадесетте тома са с твърди корици и с
удобен за ползване формат.
Всеки отделен том излиза в четвъртък през
седмица.
Първият том е на специална цена от 5,90
лв., а останалите томове – 19,90 лв. без вестника.
На всички български библиотеки предоставяме възможност за абонамент за
цялата енциклопедия от 12 тома с преференциална отстъпка от 35%, или крайна
цена 146,14 лв. с ДДС.
За информация и поръчки: тел. 02/942-2036, 942-2037,
имейл: abonament@vgb.bg.
Допълнителна информация за енциклопедията можете да намерите на http://www.vgb.bg/encbulgaria.
Ключови думи: енциклопедии

